
  

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 „Mihai Viteazul” 

Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „EDU ACCES” în cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și 

competențe”, Prioritatea de investiții 10.i, apelul de proiecte POCU/987/6/26, Cod SMIS 
153940 

 
       Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.09.2022; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.165895/2022, raportul nr.165916/2022 

al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.166217/2022 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 „Mihai Viteazul” Craiova la 
cheltuielile eligibile aferente proiectului „EDU ACCES” în cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, 
Prioritatea de investiții 10.i, apelul de proiecte POCU/987/6/26, Cod SMIS 153940;  

  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 7.001,78 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale 
„Mihai Viteazul” Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „EDU 
ACCES”. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 

   



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr.             /     .09.2022 

                                                    Referat de aprobare 

 

          Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Craiova - în calitate de Partener 1, în 
parteneriat cu Asociația de Consultanță și Consiliere Economico - Socială Oltenia - Lider de 
parteneriat, Școala Gimnazială Filiași - Partener 2 și Liceul Tehnologic ''Alexandru 
Macedonski'' Melinești - Partener 3 a solicitat finanțare pentru proiectul cu titlul „EDU 

ACCES”, 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 6.3.  - 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, Obiectiv Specific 6.6 - 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli inclusive, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26, COD SMIS 153940. 
      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.  

Avind in vedere cele de mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova finanţarea, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Craiova, a sumei de 7.001,78 lei, reprezentând contribuţia proprie a Școlii Gimnaziale 
”Mihai Viteazul” Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „EDU ACCES”. 
 
                                                                     Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 
 

               Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

                   Data:___.09.2022 
Semnătura: _____________ 
 
                  Pt. Sef Serviciu 
                    Octavian Iures 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

          Data:___.09.2022 
          Semnătura: _____________ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr.              /       .09.2022 

                                                                                       
                                                                                                                                          Se aprobă, 
                  Viceprimar, 
                  Aurelia FILIP 
  

 
 

 
RAPORT 

privind aprobarea finanțării, din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a 
contribuţiei proprii a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” Craiova pentru derularea 

proiectului „EDU ACCES” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa 
Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.i, apelul de proiecte 

POCU/987/6/26, Cod SMIS 153940 

 
 

 

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 ”Mihai Viteazul” din Craiova - în calitate de Partener 1, în parteneriat cu 
Asociația de Consultanță și Consiliere Economico - Socială Oltenia - Lider de parteneriat, Școala 
Gimnazială Filiași - Partener 2 și Liceul Tehnologic ''Alexandru Macedonski'' Melinești - Partener 3 a 
solicitat finanțare pentru proiectul cu titlul „EDU ACCES”, 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 6.3.  - 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, Obiectiv Specific 6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic 
din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate 
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pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26, COD SMIS 
153940. 
         Proiectul „EDU ACCES” are ca obiectiv general reducerea și prevenirea abandonului școlar 
timpuriu prin implementarea de măsuri integrate concrete pentru un grup țintă de 370 de persoane, elevi și 
cadre didactice/personal de sprijin din 3 unități de învățământ din județul Dolj: Școala gimnazială ”Mihai 
Viteazul”, Școala gimnazială Filiași și Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești. 

Obiectivul general vizează crearea unui program integrat de educație nonformală în sistem 
outdoor prin amenajarea a 3 spații în curtea a 3 unități de învățământ din județul Dolj pentru 370 de elevi 
și cadre didactice/personal de sprijin prin măsuri integrate de prevenție, măsuri transpuse în activități de 
educație nonformală în sistem outdoor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1. OS1 Dezvoltarea sustenabilă a unui program integrat de educație nonformală în sistem outdoor prin 

crearea a 3 spații în curtea a 3 unități de învățământ din județul Dolj și prin conștientizarea a 370 de 
persoane, elevi și cadre didactice/personal de sprijin, cu privire la importanța educației nonformale în 
sistem outdoor, ca rol esențial în sistemul educațional actual și implicarea acestora în activități de tip 
outdoor, până la finalul proiectului. Conștientizarea se va realiza prin metode aplicate - cercuri 
interactive de educație care vor aborda metoda focus-grup. Participarea la aceste evenimente a unei 
persoane din comunitate (reprezentant public sau privat) va contribui la dezvoltarea de idei inovative, 
iar grupul țintă își va însuși nevoia de implementare a activităților non-formale în sistem outdoor; 

2. OS2 Îmbunătățirea de competențe pentru 40 de cadre didactice/personal de sprijin care vor urma un 
curs de Educație nonformală pentru o școală Altfel, în vederea promovării și implementării unor 
servicii educaționale de calitate prin implicarea directă în derularea cercurilor interactive, a atelierelor 
Strong Young Minds și a activităților din cadrul CLUBULUI ALTFEL, în primele 6 luni de la 
implementarea proiectului; 

3. OS3 Creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar prin implementarea de programe 
socio-educaționale pentru 330 de elevi, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din 
mediul rural, care vor participa activ la atelierele socio-educaționale Strong Young Minds (210 elevi 
din clasele 0-VI), workshop-urile Clubul meseriilor (120 elevi clasele VII-VIII) și la CLUBUL 
ALTFEL (120 elevi clasele VII-VIII). Până la finalul proiectului, 330 de elevi își vor însuși valori 
educaționale, iar interesul pentru educație va crește semnificativ prin participarea la activități 
nonformale în sistem outdoor. Rezultatele activității se vor cuantifica prin rezultatele obținute la 
școală, astfel se va observa o îmbunătățire față de anul anterior. Totodată, se va măsura impactul 
activităților și prin feed-back-ul realizat de experți sumarizat în ghidul ”FĂ TOT CE POȚI, CU CEEA 
CE AI, ACOLO UNDE EȘTI”; 

4. OS4 Dezvoltarea a 4 măsuri integrate de prevenție prin implementarea de activități centrate pe nevoile 
elevilor, activități abordate în maniera incluzivă și etapizată: conștientizare, evaluare și implementare. 
Cele 4 măsuri sunt reprezentate de: 1. cercurile interactive prin metoda focus-grup - prima etapă o 
reprezintă conștientizarea celor 370 elevi și cadre didactice/personal de sprijin prin cercurile 
interactive utilizând metoda focus-grup; 2. Atelierele Strong Young Minds persoanlizate în baza 
evaluării neurophihologice NEEPSY pentru 210 elevi și susținute de 20 cadre didactice/personal de 
sprijin; 3. consilierea vocațională și orientarea școlară prin workshop-urile ”Clubul meseriilor” și 
evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP) pentru 120 de elevi și 4. înființarea 
CLUBULUI ALTFEL, atât pentru cei 120 elevi cât și pentru 20 cadre didactice. Perfecționarea celor 
40 de cadre didactice și implicarea lor în activitățile proiectului și a celor 4 măsuri implicit asigură 
sustenabilitatea acestora. 

Dintre rezultatele așteptate ale proiectului enumerăm următoarele: 
1. 370 elevi și cadre didactice/personal de sprijin din Școala gimnazială ”Mihai Viteazul”, Școala 
gimnazială Filiași și Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești, participanți activi la ateliere 
de educație conștientizați cu privire la importanța educației nonformală în sistem outdoor, ca măsură 
inovativă ce reduce părăsirea timpurie a școlii; 
2. 1 carte - tip revistă care va cuprinde tehnici și metode de implementare a activităților educative 
nonformale și proceduri de eliminare a barierelor în implementarea metodelor interactive de învățare în 
sistem outdoor; 
3. 3 spații outdoor amenajate în curtea a 3 unități de învățământ din județul Dolj: în Școala gimnazială 
”Mihai Viteazul”, Școala gimnazială Filiași și Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești;  
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4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolvenți ai unui curs de perfecționare profesională acreditată în 
domeniul organizării și furnizării educației nonformale, curs de Educație nonformală pentru o școală 
Altfel; 
5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologică NEEPSY, pentru obținerea de 
performanțe superioare în domeniul școlar și cel extrașcolar, 210 referate persoanlizate; 
6. 210 elevi din clasele 0-VI participanți la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care își vor 
dezvolta aptitudinile socio-emoționale;  
7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocațională și orientare școlară prin 
aplicarea a 2 metode: participarea la workshop-ul Clubul Meseriilor și evaluarea în baza Platformei 
Cognitrom Career Planner (CCP); 
8. 1 Ghid de bune Practici ”FĂ TOT CE POȚI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE EȘTI” diseminat la 
minim 60 de unități de învățământ; 
9. 1 CLUB ALTFEL funcțional și creat pentru 120 elevi și 20 de cadre didactice/personal de sprijin 
participanți la activități nonformale în sistem outdoor; 
10. 120 elevi și 20 cadre didactice/personal de sprijin participanți la activități nonformale în sistem 
outdoor în clubul ALTFEL; 
11. 4 măsuri integrate de prevenție create: 1 - ateliere privind educația și conștientizarea utilizând metode 
inovative (cu participarea unui membru din comunitate/cadru didactic, metoda focus-grup), 2 - atelierele 
Strong Young Minds personalizate în baza evaluării neurophihologice NEEPSY, 3 consilierea 
vocațională și orientarea școlară prin workshop-urile ”Clubul meseriilor” și evaluarea prin Platforma 
Cognitom Career Planner (CCP), 4 Derularea CLUBULUI ALTFEL. 
 Structura grupului țintă al proiectului este următoarea:  

Grup țintă total: 330 elevi dintre care: 120 din clasele 7-8, 120 elevi 5-6, 90 elevi primar și 40 
cadre didactice/personal de sprijin, repartizate astfel: 
Partener 1 - Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova - 160 elevi din care: 60 elevi (7-8), 60 elevi (5-
6), 40 elevi primar și 20 cadre didactice/ personal de sprijin; 
Partener 2 - Școala Gimnazială Filiași - 85 elevi din care: 30 elevi (7-8), 30 elevi (5-6), 25 elevi primar și 
10 cadre didactice/ personal de sprijin; 
Partener 3 - Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești - 85 elevi din care: 30 elevi (7-8), 30 
elevi (5-6), 25 elevi primar și 10 cadre didactice/ personal de sprijin. 
  Proiectul „EDU ACCES”, cu o durată de 16 luni, are o valoare totală de 1.726.739,32 lei. Valoarea 
totală eligiblă, este, de asmenea, 1.726.739,32 lei și este repartizată în cadrul parteneriatului astfel: 
- Asociația de Consultanță și Consiliere Economico - Socială Oltenia cu 908.219,29 lei; 
- Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova cu 350.090,05 lei; 
- Școala Gimnazială Filiași cu 241.170,49 lei; 
- Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești cu 227.259,49 lei. 

În data de 08.09.2022, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova a transmis adresa nr. 2822/ 
08.09.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 157541/08.09.2022, prin care solicită 
sprijin pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului. 

De asemenea, unitatea de învățământ a atașat adresei sus-menționate Scrisoarea de informare 
privind demararea procesului de contractare prin care Liderul de parteneriat este informat cu privire la 
aprobarea cererii de finanțare și demararea procesului de contractare. 

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 și ale 
Acordului de parteneriat din 31.01.2022, suma de 16.370,38 lei aferentă contribuției proprii a 
beneficiarilor este formată din: 
- 7.001,78 lei, respectiv 2% din 350.090,05 lei, contribuția proprie a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” 

Craiova; 
- 4.823,41 lei, respectiv 2% din 241.170,49 lei, contribuția proprie a Școlii Gimnaziale Filiași; 
- 4.545,19 lei, respectiv 2% din 227.259,49 lei, contribuția proprie a Liceului Tehnologic ”Alexandru 

Macedonski” Melinești. 
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Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare: ”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. a 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 7.001,78 lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” Craiova la cheltuielile 
eligibile aferente proiectului „EDU ACCES”. 

 
 

Pt. Director Executiv, 
Adriana Motocu 

  Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 

Pt. Şef Serviciu PPD, 
Octavian Iureș 

   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
 

  

                         Pt. Șef Birou,                                                            Întocmit,  
                   Marius Cristian Chetoiu                                           Ramona Zegheanu          
 Imi asum responsabilitatea privind  realitatea si                    Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului                      realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                

                                             
     Data: __________________                                                Data:__________________ 
 
     Semnatura:_____________                                               Semnatura:_____________   
 
                                                                                                            
                                                                                                                              
                         Vizat CFP, 
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Titlul proiectului EDU ACCES

Componenta 1 Educaţie nonformală în sistem outdoor -
Regiuni mai putin dezvoltate

Axa Prioritară Educaţie şi competenţe

Operaţiunea Operaţiune compozită O.S 6.3,O.S 6.6

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

EDU ACCES

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)Tipul Organizaţiei:

14862910Cod de înregistrare fiscală/CIF:

67/PJ/A/2002
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Craiova, România, Str. Sărarilor nr. 31, , judeţul Dolj, cod poştal 200570, România

0251432266 / 0251432266

7220 - Cercetare-dezvoltare in ştiinte sociale şi umaniste

Adresa poştală:

Data infiinţării: 06/09/2002

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

NU

office@accesoltenia.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.accesoltenia.ro

PREŞEDINTE

ANDREEA-MIHAELA NITA

0743108885 / -

andreea_nita2005@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

UNICREDIT BANK Calea Unirii , nr.4, Localitate
Municipiul Craiova, Cod postal:
200585,Dolj, România

RO49BACX00000
00884896000

RO49BACX000000088
4896000

Calea Unirii 4,
Craiova
200585

BACXROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

78 1,964,153.0001/01/2013 -
31/12/2013 1,143,968.00 1,143,968.00 491.00 491.00 25,334.00 25,334.00

168 1,249,027.0001/01/2014 -
31/12/2014 1,092,423.00 1,419,886.00 491.00 491.00 302,451.00 302,451.00

178 1,185,364.0001/01/2015 -
31/12/2015 1,741,131.00 1,889,694.00 491.00 491.00 221,405.00 221,241.00

86 505,288.0001/01/2016 -
31/12/2016 1,328,371.00 1,495,867.00 491.00 363,863.00 -341,162.00 -337,082.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

140 354,196.0001/01/2017 -
31/12/2017 1,302,402.00 1,349,041.00 491.00 215,090.00 -148,775.00 -145,189.00

53 14,254,737.0001/01/2018 -
31/12/2018 1,596,719.00 3,211,336.00 491.00 486,963.00 271,874.00 288,897.00

132 10,038,436.0001/01/2019 -
31/12/2019 1,373,375.00 5,236,923.00 491.00 613,771.00 126,808.00 107,839.00

82 7,599,748.0001/01/2020 -
31/12/2020 932,687.00 3,766,734.00 491.00 674,015.00 60,244.00 69,910.00

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Titlul proiectului: CALISIG – “Calificare pentru o slujbă mai sigură”

58322

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: E 4870/28.06.2010 / 28 IUN 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2010

01 MAR 2012

Valoarea totală proiect: 6,633,750.00 LEI

6,036,712.00 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL:

Facilitarea accesului la servicii de formare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii din actualul context financiar şi economic, prin
dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

1. Diminuarea deficitului de calificări din actualul context financiar şi economic, prin identificarea pe bază de studiu sociologic a cerinţelor
actuale ale pieţei muncii;
2. Creşterea participării persoanelor inactive la formarea profesională adaptata nevoilor actuale;
3. Îmbunătăţirea serviciilor de mediere a muncii, prin informare, consiliere şi plasare a persoanelor inactive beneficiare ale proiectului.

? Studiu de identificare a deficitului de calificări din actuala piaţă a muncii;
? 840 de şomeri consiliaţi;
? 840 de participanţi la programele de formare profesională;
? 10% din participanţii la curs vor fi inseraţi pe piaţa muncii;

Rezultate
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? 90% examene validate prin certificate de absolvire pentru grupul ţintă - minim 750 certificate/diplome de calificare /recalificare,
perfecţionare şi/sau specializare.

Localizare: Regiunea Sud-Vest Oltenia; Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Centru

1. Managementul proiectului;
2. Realizarea Achiziţiilor;
3. Promovarea proiectului – organizarea a 3 conferinţe de deschidere în cele 3 regiuni ale proiectului, comunicate şi anunţuri de presă;
spoturi/emisiuni difuzate la TV-urile locale;
4. Realizarea Studiului sociologic în vederea identificării calificărilor deficitare pe piaţa muncii – se vor aplica 2 chestionare pentru. :
Identificarea calificărilor furnizate de colegiile de arte şi meserii şi furnizorii autorizaţi de FPC şi Identificarea deficitului de calificări cu care
se confruntă angajatorii;
5. Diseminarea rezultatelor studiului în cele 3 regiuni prin prezentări în power-point, urmate de mese rotunde în cadrul cărora vor fi
lansate dezbateri legate de evoluţia pieţei muncii în actualul context economic, marcat de criza mondială,  distribuindu-se şi un pliant cu
tema egalitate de şanse pe piaţa muncii;
6. Autorizarea partenerului A.C.C.E.S. OLTENIA la CNFPA ca furnizor de formare profesională, conf. OUG 129/2000,  pentru 5 calificări
adaptate actualului context economic – Primele 5 calificări relevate de “Studiul sociologic de identificare a deficitului de calificări pe piaţa
muncii” vor fi autorizate la CNFPA pe baza standardelor ocupaţionale;
7. Identificarea grupului ţintă;
8. Selecţia grupului ţintă - se va face în funcţie de competenţele de bază, nivelul actual al pregătirii, de aptitudini;
9. Organizarea programelor de calificare –5 cursuri de calificare în 5 meserii cerute pe piaţa muncii actuală;
10. Evaluarea cursanţilor participanţi la programele de calificare;
11. Medierea pe piaţa muncii;
12. Plasarea pe piaţa muncii – rata de minim 10%;
13. Promovarea – organizarea a 3 conferinţe finale de diseminare a rezultatelor proiectului în cele 3 regiuni;
14. Monitorizarea proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

MRB - Performant System "Implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al
relaţiilor cu beneficiarii"

61467

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: E 4842/28.06.2010 / 28 IUN 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2010

01 OCT 2012

Valoarea totală proiect: 6,560,400.00 LEI

4,920,300.00 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL:
Diminuarea decalajului de calitate dintre serviciile publice de ocupare din România şi cele din Uniunea Europeană, prin creşterea
profesionalismului, eficienţei şi transparenţei angajaţilor Serviciului Public de Ocupare.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
1. Elaborarea unei  strategii unitare multi-regionale de furnizare a serviciilor publice de ocupare bazată pe construirea unui sistem
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performant de MRB.
2. Perfecţionarea specialiştilor SPO pentru furnizarea unor servicii profesioniste de ocupare şi asistenţă pentru beneficiari.

? Strategie de furnizare a serviciilor de ocupare, bazată pe un sistem de Management al Relaţiilor cu beneficiarii;
? 5 Module de training ( Management organizaţional; Managementul proiectului; Tehnici de comunicare, negociere, leadership;
Tehnici de consiliere personalizată bazate pe identificarea intereselor vocaţionale; Sisteme informatice utilizate în activitatea de
consiliere.);
? 400 de participanţi la programe de perfecţionare profesională;
?  100% grad de absolvire;
?  400 de angajaţi SPO asistaţi în furnizarea serviciilor SPO;
?  1 Manual de bune practici;
? 2000 de Fişe de observaţie;
?  Comunicate în presa scrisă;
? 9 conferinţe cu minim 150 de participanţi

Localizare: Regiunea Sud-Vest Oltenia; Regiunea Vest si Regiunea Sud Muntenia

Rezultate

A 1. Managementul proiectului
A 2. Informare şi Publicitate – Se vor organiza 3 conferinţe de deschidere şi finale de diseminare a rezultatelor proiectului în cele 3
regiuni. În cadrul acestor conferinţe vor fi invitaţi toţi actorii sociali interesaţi, participanţi la proiect, atât din sectorul administraţiei publice,
cât şi din sectorul non-profit. Se vor emite comunicate de presă, se vor distribui broşuri, pliante, calendare, postere; se vor realiza şi
emisiuni TV de promovare a proiectului.
A 3. - Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea strategiei de formare profesională continuă a personalului SPO şi a programelor de
formare;
A 3.1. Realizarea unui Studiu privind sistemul de comunicare int. şi ext. din SPO şi sistemul gestionării relaţiilor cu beneficiarii - Se vor
elabora 2 chestionare: unul pentru identificarea factorilor care intervin în eficienţa comunicării organizaţionale şi al doilea pentru
identificarea factorilor care intervin în eficienţa furnizării serviciilor de orientare şi consiliere;
A 3.2. Diseminarea rezultatelor studiului în cele 3 Regiuni se va realiza prin prezentări în power-point, urmate de mese rotunde în cadrul
cărora vor fi lansate dezbateri legate de modalităţile de creştere a eficienţei serviciilor publice de ocupare şi de evoluţia investiţiei în FPC
în actualul context economic.
 A 3.3. Elaborarea unei strategii unitare multi-regionale de furnizare a serviciilor publice de ocupare bazată pe construirea unui sistem
performant de MRB;
A 3.4. Editarea unui Manual de bune practici pentru angajaţii SPO, axat pe Raportul de cercetare, strategia SPO, sistemul MRB, va
conţine şi extrase din Fişele de observaţie completate în activitatea de asistare a angajaţilor în timpul furnizării serviciilor.
A 4. - Perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor personale şi profesionale ale personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare personalizate prin organizarea cursurilor de formare în domenii precum:
? tehnici de comunicare personalizate în funcţie de specificitatea grupurilor ţintă;
? tehnici şi instrumente pentru furnizarea serviciilor de consiliere profesională;
? tehnici personalizate şi servicii de ocupare individualizate, inclusiv consiliere personalizată;
? management organizaţional, management de proiect;
? sisteme informatice şi utilizarea TIC;
A 4.1. Realizarea unui sistem informatic pentru MRB şi a unei baze de date a proiectului.
A 4.2. Stabilirea programului de training pentru personalul SPO şi elaborarea suporturilor de curs;
A 4.3. Livrarea trening-urilor – programul de trening-uri va conţine minim 5 module (care vor include şi teme legate de comunicare
eficientă, management organizaţional, management de proiect, TIC).
A 4.4. Evaluarea trening-urilor.
A 4.5. Coaching – Asistarea fiecărui angajat perfecţionat din cadrul SPO în activitatea de furnizare a serviciilor de ocupare conform
sistemului MRB pentru cel puţin 5 beneficiari.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CONSTRUCT – “Centru de calificări pentru infrastructura rutieră”

82160

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: CNDIPT OI/ 13378/30.11.2011 / 07 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2012

01 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 1,781,220.00 LEI

1,781,220.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,671,620.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,625.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,158,906.04 LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIV GENERAL:
Diminuarea decalajului cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, prin furnizarea accesului şi participării la formare profesională continuă în
actualul context macro-economic.
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Realizarea unor campanii de conştientizare şi informare privind beneficiile formării profesionale continue şi ale furnizării serviciilor de
consiliere în carieră.
2. Calificarea unui număr de 140 de persoane din domeniul construcţiilor infrastructurii rutiere, în vederea creşterii mobilităţii acestora pe
piaţa muncii.

- 140 de participanţi la programele de formare profesioanală;
- 100% examen validat prin certificate de calificare pentru grupul ţintă;
- 140 persoane consiliate în carieră;
- 4 campanii de conştientizare şi informare cu privire la beneficiile FPC;
- 140 de exemplare de suporturi de curs; popularizarea proiectului prin anunţuri în presa scrisă şi audio/video; interviuri la radio/TV;
materiale pentru promovarea proiectului.

Rezultate

A1. Managementul proiectului
A2.Promovarea Proiectului (Informare şi      Publicitate).
A3.Realizarea unor campanii de conştientizare şi informare privind beneficiile formării profesionale continue şi ale furnizării serviciilor de
consiliere în carieră.
A4. Identificarea şi selecţia grupului ţintă.
A5. Consilierea în carieră.
A6.Organizarea programelor de calificare pentru 140 de angajaţi ai firmelor din domeniul infrastructurii rutiere şi evaluarea cursanţilor.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Centru de Resurse pentru Antreprenoriat si afaceri Durabile

104124

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: POCU/82/3/7104124 / 03 IAN 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

03 IAN 2018

03 IAN 2021

Valoarea totală proiect: 16,311,219.06 LEI

16,311,219.06 LEIValoare eligibilă proiect:

16,311,219.06 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OS1. Creşterea gradului de motivare pentru exprimarea intenţiilor antreprenoriale prin implementarea unei Campanii de promovare a
culturii antreprenoriale şi de informare cu privire la soluţia posibilă de finanţare – Schema de ajutor de Minimis România Start Up Plus
OS2. Dezvoltarea de competenţe necesare transpunerii ideilor în planuri de afaceri prin furnizarea unui Program de formare
antreprenorială către un număr de minim 550 de persoane din regiunea Sud Vest Oltenia
OS3. Asigurarea accesului la finanţare a planurilor de afacere ce propun înfiinţarea de noi întreprinderi în mediul urban din Regiunea
Sud-Vest prin organizarea unui Concurs in urma căruia vor fi selectate minim 66 de initiaţive pentru finanţare prin Schema de ajutor de
Minimis România Start Up Plus
OS4. Creşterea gradului de viabilitate şi viabilitate şi a sustenabilităţii a viitoarelor afaceri
OS5. Implementarea unui mecanism sustenabil de susţinere şi promovare a noilor întreprinderi şi de valorificare a rezultatelor proiectului
către alte grupuri ţintă prin crearea unui Centru Regional de Resurse pentru Antreprenori şi Afaceri Durabile
OS6. Stimularea inovării sociale, promovarea şi implementarea de principia transversal în acord cu Obiective de Dezvoltare durabilă,
Egalitate de şanse şi gen, Nediscriminare, Accesibilitate şi utilizare TIC, Reducerea emisiilor de CO2 prin:
-furnizarea de elemente specifice în derularea Programului de formare antreprenorială pentru minim 550 persoane
-acordarea de punctaje diferenţiate în cadrul Concursului Planurilor de afacere
-furnizarea de consultanţă pentru implementarea acestor principii în minim 66 de întreprinderi nou înfiinţate

Printre rezultatele aşteptate, se numără:

10 evenimente de informare, recrutare şi selecţie;
Minim 550 persoane selectate din regiunea S-V Oltenia;
Minim 20 de persoane selectate din fiecare judeţ al regiunii S-V Oltenia;
Minim 550 persoane participante la cursurile de Competenţe antreprenoriale;
Minim 440 persoane certificate ca urmare a participării la cursurile de Competenţe antreprenoriale
Minim 440 planuri de afacere elaborate;
Minim 66 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă – aprobate din care minim câte 2 aferente fiecărui judeţ al
regiunii;
Minim 66 de convenţii pentru efectuarea stagiilor de practică încheiate cu firme funcţionale
Minim 66 Planuri pentru Stagiu practică
Minim 66 persoane-viitori antreprenori beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat
Minim 66 firme înfiinţate
Minim 132 persoane angajate în termen de 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis

Rezultate

A.0 Managementul şi administrarea proiectului

A 0.1. Coordonarea generală a proiectului;

A 0.2 Achiziţii publice;

A 0.3 Administrarea financiar – contabilă a proiectului;

A 0.4. Informare şi publicitate.

A1 Formare antreprenorială

A.1.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului
ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

A1.2. Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul  programului de formare antreprenorială;

A1.3. Derularea programului de formare antreprenorială;

A1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului;

Activităţi finanţate
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A1.5. Efectuarea de stagii de practică;

A2 – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE

A2.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat
ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri;

A2.3. Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate;

A2.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în
cadrul proiectului şi monitorizarea schemei de minimis;

A3– Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

A3.1 Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora;

A3.2 Dezvoltarea unui mecanism de susţinere şi promovare a sustenabilităţii întreprinderilor înfiinţate si finanţate în cadrul proiectului
pentru o perioada de 12 luni de la finalizarea implementării proiectului;

Cod SMIS:

Masuri integrate in zona marginalizata Amarastii de Jos

115018

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3978 / 09 MAI 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

09 MAI 2018

29 APR 2021

Valoarea totală proiect: 9,498,206.03 LEI

9,498,206.03 LEIValoare eligibilă proiect:

9,498,206.03 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL:

Scăderea riscului de săracie şi excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate din satul Ocolna, comuna
Amaraştii de Jos, judetul Dolj, prin realizarea şi implementarea unor  măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare
multisectorială, corelând  şi asigurând  complementaritea între investiţiile în infrastructura şi cele destinate dezvoltării capitalului uman.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

OS1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei Amaraştii de Jos- sat Ocolna prin valorificarea resurselor locale, promovarea culturii
antreprenoriale şi cresterea participării pe piaţa muncii a 400 de persoane din grupuri vulnerabile prin programe integrate de informare,
consiliere, formare profesională corelate cu cerinţele pieţei muncii şi ocupare.

OS2. Creşterea calităţii vieţii pentru 620 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care 100 de copii şi 186 romi, prin
participarea la acţiuni integrate educaţionale, de ocupare şi antreprenoriat, sociale şi medicale de calitate, de locuire şi reglementare acte,
prin promovarea principiilor de incluziune socială şi nediscriminare.
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Principalele rezultate preconizate ale proiectului
– 30 de copii de vârstă ante-preşcolară, participanţi la activităţi de învăţare educative şi inovative

– 30 de copii de vârstă prescolară, participanţi la activităţi de învăţare educative şi inovative

– 40 de copii de vârstă şcolară, participanţi la activităţi de învăţare educative şi inovative

– 350 de persoane selectate pentru a fi înregistrate în grupul ţintă

– 1 metodologie de furnizare a serviciului de informare şi consiliere

– 350 de persoane selectate şi înregistrate în grupul ţintă sunt informate referitor la traseul profesional

– 350 de persoane selectate şi înregistrate în grupul ţintă participă la activităţi de coaching

– 350 de persoane participă la cursurile de calificare oferite în cadrul proiectului

– 350 de persoane beneficiază de servicii de mediere

– 150 de persoane participă la mesele rotunde organizate în cadrul proiectului

– 50 de persoane vor participa la cursul de Competenţe antreprenoriale

– 4 persoane dintre cele care au finalizat cursul de Competenţe antreprenoriale vor beneficia de o schemă de minimis pentru deschiderea
unei afaceri

– 560 de persoane informate referitor la dezvoltarea durabilă şi comportamentul responsabil vor dezvolta o mentalitate nouă, modernă,
responsabilă faţă de mediu şi faţă de membrii comunităţii.

– 70 de persoane beneficiare de măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit vor beneficia de locuinţe mai bune

– 400 de persoane participante la Campanii de informare şi conştientizare

– 1 Centru Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) igienizat si dotat

– 100 de copii, beneficiari ai unei anchetei sociale vor beneficia de planuri individuale de interventie

– 620 pers din vor beneficia de analize medicale si testari generale care le va arata starea reala de sănătate

– 20 de persoane vor beneficia de asistenta juridica

– 400 de persoane participante la campanii de informare si constientizare in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare
activa si voluntariat

– 15 persoane membre ale parteneriatului social vor participa la activitati de facilitare si mediere prin coaching

– 15 persoane membre ale parteneriatului social vor participa la cursul de promotor de dezvoltare rurala

– 300 de persoane vor participa la Festivalul privind promovarea voluntariatului

– 1 analiza a comunitatii marginalizate realizata prin aplicarea si interpretarea a 280 de chestionare

Rezultate

Activităţile specifice

A.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie

A.1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie – invatamant anteprescolar

A.1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie- invatământ preşcolar

A.1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip zone prioritate de educaţie

A.2. Sprijin pentru accesul şi / sau menţinerea pe piaţa muncii

A.2.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectului

Activităţi finanţate
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A.2.2 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de informare şi consiliere profesională

A.2.3. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă şi follow-up

A.2.4. Furnizarea serviciului de coaching

A.2.5 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de formare profesională

A 2.6 Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de curs

A.2.7. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare)

A.2.8. Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de mediere pe piaţa muncii

A.2.9. Furnizarea serviciului de mediere pe piaţa muncii şi a schemei de minimis pentru  ocupare şi monitorizarea şi evaluarea serviciului
furnizat

A.2.10. Organizarea şi desfăşurarea a 6 Mese rotunde cu privire la corelarea forţei de muncă  existente cu piaţa muncii în domeniu

A.3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţiii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A.3.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectului

A.3.2. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă

A.3.3.Furnizarea serviciului de coaching

A.3.4. Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de curs

A.3.5. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare si desfăşurare)

A.3.6. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru realizarea planului de afaceri

A.3.7. Consurs antreprenoriat- “Idei de afaceri”

A.3.8. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri

A.3.9. Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru afacerile nou înfiinţate

A.3.10. Monitorizare activitate antreprenoriat

A.4. Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale si medicale şi furnizarea acestora

A.4.1. Reabilitare CMAI şi funcţionare

A.4.2. Furnizarea servicii sociale

A.4.3. Furnizarea servicii medicale

A.4.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de dezvoltare durabilă

A.5 Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă

A.5.1. Selecţia grupului ţintă şi evaluarea locuinţelor

A.5.2 Furnizarea serviciilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit

A.6. Asistenţă juridică pentru reglementări acte

A.6.1. Identificarea grupului ţintă

A.6.2. Furnizarea serviciului de asistenţă juridică pentru reglementări acte

A.7 Campanii de informare şi conştientizare, acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

A.7.1. Organizarea şi susţinerea campaniilor de informare şi conştientizare asupra problemei sociale şi a seminariilor în vederea
promovării voluntariatului şi a implicării active.

A.7.2. Înfiinţarea de parteneriate sociale şi derularea acestora

A.7.3. Organizare şi desfasurare curs promotor de dezvoltare rurală
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A.7.4. Organizare si desfăşurare campanii de conştientizare asupra implicării active în vederea soluţionării problemelor identificate în
comunitate

A.7.5. Organizarea şi desfăşurarea Festivalulul pentru promovarea voluntariatului

A 8. Managementul proiectului

A 8.1 Managementul operaţional

A.8.2 Efectuarea raportărilor aferente proiectului

A.8.3 Realizarea şi monitorizarea achiziţiilor aferente proiectului
Cod SMIS:

Sprijin pentru autosustenabilitatea a 32 de intreprinderi sociale in Regiunea de Dezvoltare Sud –Vest
Oltenia, Romania

128459

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 14924 / 27 SEP 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

28 SEP 2019

27 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 12,644,293.81 LEI

12,644,293.81 LEIValoare eligibilă proiect:

12,644,293.81 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL:
Promovarea incluziunii sociale, a antreprenoriatului social si solidar prin infiintare si sprijinirea a 32 de intreprinderi de economie sociala,
in Regiunea Sud -Vest Oltenia, Romania
OBIECTIVE SPECIFICE:
O.S 1 – Sustinerea ecnomiei sociale regionale prin dezvoltarea Analizei privind Economia Sociala in Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest
Oltenia.

OS. 2 – Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, manageriale si a celor specifice economiei sociale, pentru cel putin 108 persoane din
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin derularea a trei cursuri de formare profesionala.

OS.3 – Consolidarea formarii profesionale prin derularea unui program de consiliere in domeniul antreprenoriatului social pentru cel putin
32 de persoane/ grupe de persoane a caror plan de afaceri a fost selectat.

OS 4 – Dezvoltarea capacitatii de atragere a finantarilor nerambursabile pentru 32 de persoane/grupuri de persoane prin furnizarea
consultantei in atragerea de finantari nerambursabile.

OS. 5- Asigurarea sustenabilitatii celor 32 de intreprinderi sociale create prin decontarea subventiilor, respectiv prin monitorizarea
functionarii adecvate a acestora.

Rezultate
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Activităţile specifice

A.1 – Management proiect, implementare monitorizare şi raportare

A 1.1 Constituirea şi organizarea echipei de proiect

A 1.2 –Intocmirea de proceduri si monitorizarea proiectului

A 1.3 Realizarea raportarilor tehnico-financiare

A 1.4 – Dezvoltarea Ghidului solicitantului – conditii de aplicare si eligibilitate

A 2 – Activitati indirecte

A 2.1 – Activitati suport manager si alte activitati administrative

A 2.2. Organizarea activitatilor de informare si publicitate a proiectului

 A 3 – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi

A 3.1 -Realizarea unei analize a economiei sociale la nivel regional

A 3.2 -Informarea publicului privind actiunile derulate in cadrul proiectului

A 3.3- Inregistrarea/ recrutarea si selectia grupului tinta

A 3.4 – Planificarea si derularea programului de formare „Antreprenor in Economia Sociala” – Cod COR 112032

A 3.5- Derularea cursului de formare”Tehnici si metode de sustinere a  intreprinderilor sociale”

A 3.6- Evaluarea si selectia planurilor de afaceri elaborate de GT

A 4 – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSE

A 4. 1 Consilierea in domeniul antreprenoriatului social a persoanelor selectate in scopul subventionarii planurilor de afaceri

A 4.2 – Consiliere atragerea de finantari nerambursabile a persoanelor/grupurilor de persoane, selectate in scopul
subventionarii planurilor de afaceri

A 4.3 – Asigurarea înfiinţării şi demarării  funcţionării întreprinderilor sociale

A 4.4 – Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectulu

A 5 Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

A 5.1 -Raportarea intermediara si raportarea finala a afacerilor finantate

A 5.2 – Realizarea vizitelor de monitorizare la fata locului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova

130647

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 17010  / 30 IUL 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2020

30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 2,374,277.86 LEI

2,374,277.86 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele proiectului:
1. Asigurarea până la finalul proiectului a stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai
Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova la agenţi economici -potenţiali
angajatori ai acestora- din domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente),
tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.
2. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 50 de elevi participanţi la stagiile de
practică la locul de muncă în cadrul a 5 firme de exerciţiu până la sfârşitul proiectului.
3. Plasarea pe piaţa muncii până la finalul proiectului a minim 40 de absolvenţi certificaţi
care au participat la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului
Rezultatele finale - Proiectul îşi propune ca la finalul implementării cei 182 de elevi, ca
beneficiari direcţi, să dobândească rezultate ale învăţării (abilităţi, atitudini, cunoştinţe)
necesare dezvoltării profesionale şi personale. În acelaşi timp şi ceilalţi beneficiari indirecţi
(şcoala şi agenţii economici) îşi vor găsi motivaţia financiară, administrativă, dar şi
satisfacţia profesională şi personală în a desfăşura cu succes noi proiecte de acest gen.
Durata – Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani cu o serie de beneficii pentru grupul
ţintă al proiectului, 200 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: OUTDOOR TEACH

Informaţii înregistrare solicitare:  / 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 1,708,817.80

Valoare eligibilă proiect: 1,708,817.80

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Scopul proiectului vizeaza reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu prin implementarea de masuri integrate concrete pentru
un grup tinta de 370 de persoane, elevi si cadre didactice/personal de sprijin din 3 unitati de invatamant din judetul Dolj: Scoala
gimnaziala nr. 24 Sfantul Gheorghe, Scoala gimnaziala I-VIII Goiesti si  SCOALA CU CLASELE I-VIII LEŞILE, COM. ŞIMNICU DE SUS
Obiectivul general vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea a 3 spatii in curtea a
3 unitati de invatamant din judetul Dolj pentru 370 de elevi si cadre didactice/personal de sprijin prin masuri integrate de preventie, masuri
transpuse in activitati de educatie nonformala in sistem outdoor.

1. 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin din Scoala gimnaziala nr. 24 Sfantul Gheorghe, Scoala gimnaziala I-VIII Goiesti si
SCOALA CU CLASELE I-VIII LEŞILE, COM. ŞIMNICU DE SUS participanti activi la ateliere de educatie constientizati cu privire la
importanta educatiei nonformala in sistem outdoor, ca masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii
2. 1 carte – tip revista care va cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor educative nonformale si proceduri de eliminare a
barierelor in implementarea metodelor interactive de invatare in sistem outdoor

Rezultate
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3. 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj in  Scoala gimnaziala nr. 24 Sfantul Gheorghe, Scoala
gimnaziala I-VIII Goiesti si  SCOALA CU CLASELE I-VIII LEŞILE, COM. ŞIMNICU DE SUS
4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala acreditata in domeniul organizarii si
furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie nonformala pentru o scoala Altfel
5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru obţinerea de performanţe superioare în domeniul
şcolar şi cel extraşcolar, 210 referate personalizate
6. 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care isi vor dezvolta apritudinele socio-
emotionale
7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea
la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP),
8. 1 Ghid de bune Practici „FĂ TOT CE POŢI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI” diseminat la minim 60 de unitati de invatamat,
9. 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in
sistem outdoor, rezultat in cadrul
10. 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participnti la activitati nonformale in sistem outdoor in clubul ALTFEL,
11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea utilizand metode inovative (cu participarea unui
membru din comunitate/cadru didactic, metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile „Clubul meseriilor” si evaluarea prin
Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea CLUBULUI ALTFEL.

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Ateliere de educatie si constientizare privind importanta educaţiei nonformale in sistem outdoor
A2. Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preunivesritar.
A3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in vederea identificarii
unui profil individual
A4.Cluburile „Altfel”

Împrumuturi

Titlul proiectului: EDU ACCES

Informaţii înregistrare solicitare:  / 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 1,726,739.32

Valoare eligibilă proiect: 1,726,739.32

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Scopul proiectului vizeaza reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu prin implementarea de masuri integrate concrete pentru
un grup tinta de 370 de persoane, elevi si cadre didactice/personal de sprijin din 3 unitati de invatamant din judetul Dolj: Scoala
gimnaziala Mihai Viteazul, Scoala gimnaziala Filiasi si Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinesti.
Obiectivul general vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea a 3 spatii in curtea a
3 unitati de invatamant din judetul Dolj pentru 370 de elevi si cadre didactice/personal de sprijin prin masuri integrate de preventie, masuri
transpuse in activitati de educatie nonformala in sistem outdoor.

1. 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin din Scoala gimnaziala Mihai Viteazul, Scoala gimnaziala Filiasi si Liceul Tehnologic
Alexandru Macedonski Melinesti.participanti activi la ateliere de educatie constientizati cu privire la  importanta educatiei nonformala in
sistem outdoor, ca masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii
2. 1 carte – tip revista care va cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor educative nonformale si proceduri de eliminare a
barierelor in implementarea metodelor interactive de invatare in sistem outdoor
3. 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj in  Scoala gimnaziala Mihai Viteazul, Scoala gimnaziala
Filiasi si Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinesti.
4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala acreditata in domeniul organizarii si
furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie nonformala pentru o scoala Altfel
5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru obţinerea de performanţe superioare în domeniul
şcolar şi cel extraşcolar, 210 referate personalizate
6. 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care isi vor dezvolta apritudinele socio-
emotionale
7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea
la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP),
8. 1 Ghid de bune Practici „FĂ TOT CE POŢI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI” diseminat la minim 60 de unitati de invatamat,
9. 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in
sistem outdoor, rezultat in cadrul
10. 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participnti la activitati nonformale in sistem outdoor in clubul ALTFEL,

Rezultate
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11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea utilizand metode inovative (cu participarea unui
membru din comunitate/cadru didactic, metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile „Clubul meseriilor” si evaluarea prin
Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea CLUBULUI ALTFEL.

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Ateliere de educatie si constientizare privind importanta educaţiei nonformale in sistem outdoor
A2. Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preunivesritar.
A3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in vederea identificarii
unui profil individual
A4.Cluburile „Altfel”

Împrumuturi

Titlul proiectului: DAVINCI - Dezvoltarea abilitatilor de viata prin invatare creativa

Informaţii înregistrare solicitare:  / 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 1,726,406.32

Valoare eligibilă proiect: 1,726,406.32

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Scopul proiectului vizeaza reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu prin implementarea de masuri integrate concrete pentru
un grup tinta de 370 de persoane, elevi si cadre didactice/personal de sprijin din 3 unitati de invatamant din judetul Dolj: Scoala
gimnaziala nr 2 Traian - Craiova, Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII Caraula si Scoala cu clasele I-VIII Plenita
Obiectivul general vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea a 3 spatii in curtea a
3 unitati de invatamant din judetul Dolj pentru 370 de elevi si cadre didactice/personal de sprijin prin masuri integrate de preventie, masuri
transpuse in activitati de educatie nonformala in sistem outdoor.

1. 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin din Scoala gimnaziala nr 2 Traian - Craiova, Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII Caraula
si Scoala cu clasele I-VIII Plenita.participanti activi la ateliere de educatie constientizati cu privire la  importanta educatiei nonformala in
sistem outdoor, ca masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii
2. 1 carte – tip revista care va cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor educative nonformale si proceduri de eliminare a
barierelor in implementarea metodelor interactive de invatare in sistem outdoor
3. 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj in Scoala gimnaziala nr 2 Traian - Craiova, Scoala
gimnaziala cu clasele I-VIII Caraula si Scoala cu clasele I-VIII Plenita
4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala acreditata in domeniul organizarii si
furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie nonformala pentru o scoala Altfel
5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru obţinerea de performanţe superioare în domeniul
şcolar şi cel extraşcolar, 210 referate personalizate
6. 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care isi vor dezvolta apritudinele socio-
emotionale
7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea
la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP),
8. 1 Ghid de bune Practici „FĂ TOT CE POŢI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI” diseminat la minim 60 de unitati de invatamat,
9. 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in
sistem outdoor, rezultat in cadrul
10. 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participnti la activitati nonformale in sistem outdoor in clubul ALTFEL,
11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea utilizand metode inovative (cu participarea unui
membru din comunitate/cadru didactic, metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile „Clubul meseriilor” si evaluarea prin
Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea CLUBULUI ALTFEL.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Ateliere de educatie si constientizare privind importanta educaţiei nonformale in sistem outdoor
A2. Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preunivesritar.
A3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in vederea identificarii
unui profil individual
A4.Cluburile „Altfel”
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Împrumuturi

Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică şi
nediscriminatorie, înfiinţată în  2002 şi are ca obiective promovarea de masuri privind informarea, consilierea si orientarea scolara si
profesionala pentru elevi, studenti, dar si pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca, promovarea de măsuri active de ocupare,
promovarea egalităţii de şanse, dezvoltării si incluziunii sociale, gestionarea resurselor cu scopul optimizării domeniului economic şi social
sprijinind persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, organizarea de cursuri de formare profesională. A.C.C.E.S. Oltenia are
experienţă operaţională în implementarea de proiecte finantate din fonduri europene precum: 1. Creşterea participării la programe de
învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova – POCU – ID – 130647 unde organizatia furnizeaza servicii de informare si cosiliere
pentru elevii din cadrul Liceului Tehnologic Auto Craiova., 2. Sprijin pentru autosustenabilitatea a 32 de intreprinderi sociale in Regiunea
de Dezvoltare Sud –Vest Oltenia, Romania POCU – ID – 128459 pentru care, ca si partener in cadrul proiectului am sprijinit la atingerea
obiectivului general, şi anume promovarea incluziunii sociale, a antreprenoriatului social si solidar prin infiintare si sprijinirea a 32 de
intreprinderi de economie sociala, in Regiunea Sud -Vest Oltenia, Romania, 3. Centru de Resurse pentru Antreprenoriat si afaceri
Durabile POCU – ID – 104124, proiect in care ACCES Oltenia a furnizat servicii de informare, consiliere si formare pentru grupul tinta din
proiect din judetul Dolj.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditatăTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

17105826Cod de înregistrare fiscală/CIF:

0796475Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

11/01/2005

8531 - Invatamant secundar generalCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Craiova, România, Str. ALEEA ARH. DUILIU MARCU nr. Nr. 16, , judeţul Dolj, cod poştal
200, România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0251588429 / -

scmihaiviteazulcv@gmail.comAdresa e-mail:

Pagina Web: -

DIRECTOR

DANA-MARIA COTFASA

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0724072191 / -

danacotfasa@gmail.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
STATULUI

MITROPOLIT FIRMILIAN, nr. 2,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: 200761,Dolj,
România

RO51TREZ29121
370201XXXXX

RO51TREZ2912137020
1XXXXX

SUCURSALA
CRAIOVA

TREZROBU

DATE FINANCIARE
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

70 497,568.0001/01/2017 -
31/12/2017 21,052.00

70 686,906.0001/01/2018 -
31/12/2018 27,568.00

72 809,219.0001/01/2019 -
31/12/2019 28,098.00

70 843,470.0001/01/2020 -
31/12/2020 22,127.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Ici et ailleurs: ma vie quotidienne et mes passionsTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2019-1-FR01-KA229-063038_4/ 2462 / 01 OCT 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 2019

31 AUG 2022

Valoarea totală proiect: 783,204.00 EURO

783,204.00 EUROValoare eligibilă proiect:

31,656.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 150,413.48 EURO

Rambursare efectivă: 150,413.48 EURO

Uniunea Europeana

4.75 LEI din data de 01 OCT 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
Dezvoltarea competenţelor secolului 21 (competenţe de comunicare în limba maternă şi într-o limbă străină, competenţe de comunicare,
competenţe IT şi digitale, competenţe civice) prin proiecte de parteneriat de schimb interşcolar pentru participanţii de la şcolile partenere
în proiect (Ogec St Jean Baptice la Salle din Franţa, Zehra Suna Manasi Ortakulu din Turcia,Scuola Secundaria di I Grado G. Bovin din
Italia, Meret- Oppenheim Schulzentrum Steinen din Germania şi Şcoala Gimanzială “Mihai Viteazul” din Craiova-Romania.

Obiective specifice
OBS1. Realizarea de schimburi de experienţă între elevii şi cadrele didactice participante în proiect din ţările partenereprin participarea la
întâlniri transnaţionale
OBS2. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice în limba franceza ale participanţilor direcţi şi indirecţi în proiect
OBS3. Realizarea de activităţi şi materiale în colaborare cu partenerii din proiect
OBS3. Creşterea dimensiunii europene a instituţiilor partenere

Detaliaţi rezultatele concrete obţinute ca urmare a implementării proiectului, in special cele referitoare la grupul ţintă si  localizarea

Rezultate

FINANŢĂRI
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acestuia.

R1.Emisiuni TV şi radio despre pasiuni şi viaţa cotidiană a participanţilor din proiect
R2. Logo proiect, Postere tematice, prezentări cu viaţa cotidiană a participanţilor din ţările partenere (ţară, oraş, şcoala, tradiţii, stil de
viaţă)
R3. Pagina de proiect Ewinning
R4. Intalniri online pe Etwinning space

A1. Activităţi specifice managementului de proiect(contractare, informare, selecţie, pregătire, monitorizare, evaluare, diseminare şi
valorizare, raportare)
A2. Selecţia participanţilor la mobilităţile transnaţionale şi la activităţile din ţară
A3. Activităţi de pregătire( pedagogică, culturală şi ligvistică)în vederea participării la mobilităţile transnaţionale
A4. Activităţi de scriere/traducere scripturi a emisiunilor TV si radio în limba franceza din fiecare ţară parteneră ( Franta,Turcia, Romania,
Italia, Germania). Realizarea de emisiuni TV şi radio despre pasiuni şi viaţa cotidiană a participanţilor din proiect
A5. Activităţi de învăţare realizate prin participarea elevilor si cadrelor didactice la ore din curricula şcolii gazdă în cadrul mobilităţilor
transnaţionale
A6. Activităţi pe E-twinning space
A7. Activităţi de diseminare şi valorizare in tarile partenere. Realizarea de postere tematice, prezentări cu viaţa cotidiană a participanţilor
din ţările partenere (ţară, oraş, şcoala, tradiţii, stil de viaţă)

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

GECMIŞTEN GELECEGE OYUNLARLA ELELETitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2020-1-TR01-KA229-092981_3/2816 / 16 OCT 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 2020

31 AUG 2022

Valoarea totală proiect: 432,130.90 EURO

432,130.90 EUROValoare eligibilă proiect:

101,242.23 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 101,242.23 EURO

Rambursare efectivă: 101,242.23 EURO

Uniunea Europeana

4.87 LEI din data de 16 OCT 2020

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

A

A

Rezultate

A

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

All The World 's A StageTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2020-1-PL01-KA229-082202_3/2817 / 16 OCT 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2020

30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 824,310.60 EURO

824,310.60 EUROValoare eligibilă proiect:

134,031.47 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 134,031.47 EURO

Rambursare efectivă: 134,031.47 EURO

Uniunea Europeana

4.87 LEI din data de 16 OCT 2020

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
Creşterea motivaţiei predării şi învăţării limbe engleze în instituţiile şcolare partenere în proiect (Şcoala
Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova-România, Escola
Secundária De Emídio Navarro-Portugalia,Yavuz Selim
Ortaokulu-Turcia, Scuola Media Bosconetti-Italia,Oou Joakim
Krchovski Kriva Palanka-Macedonia de Nord)

Obiective specifice:
OBS1. Îmbunătăţirea performanţelor academice şcolare ale elevilor participanţi în proiect.
OBS2. Dezvoltarea competenţelor personale ale elevilor participanţi în proiect.
OBS3. Învăţarea limbii engleze prin punerea în scenă a unor spectacole în limba engleză.
OBS4. Realizarea de schimburi de bune practici în predarea limbii engleze realizate de cadrele didactice implicate în proiect
OBS5. Creşterea dimensiunii europene şi culturale/Internaţionalizarea instituţiilor partenere implicate în proiect

REZULTATE TANGIBILE
Certificatele primite de participanti, profesorii insotitori si monitorii, parteneriatele de colaborare cu institutii de invatamant  din ţarile
partenere, broşurile informative Erasmus+, logo-ul, site-ul, pagina de Facebook a proiectului, pliante, flyere, postere, dicţionare de
buzunar, prezentari, scenarii piese de teatru, piesele de teatru puse în scenă din fiecare ţară, workshop-uri privind noi metode de predare
a limbii engleze, materiale postate pe E-twinning si pe Platforma de Rezultate Erasmus, viitoarele aplicatii de proiect ce vor fi depuse de
scoala cu noii parteneri europeni.

REZULTATE INTANGIBILE:
R1. Cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite de participanţi la activităţile de învăţare din cadrul fiecărei şcoli partenere prin
participarea la ore din curricula şcolii gazdă
R2. Competenţe lingvistice pentru limba engleză şi personale dezvoltate:
-experienţe de lucru ca urmare a schimbului de bune practici;
-cetăţenie activă;
-dezvoltarea aptitudinilor sociale;
-îmbunătăţirea nivelului de înţelegere, vorbire, scriere în limba engleză a participanţilor la activităţile proiectului ( elevi şi cadre didactice)
R3. Îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de predare-învăţare-evaluare a limbii engleze în cadrul instituţiilor şcolare implicate
R4. Îmbunatăţirea procesului instructiv-educativ în cadrul instituţiilor şcolare implicate
R5. Creşterea dimensiunii europene şi culturale/Consolidarea capacităţii transnaţionale a instituţiilor implicate în proiect;

Rezultate
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R6. Internaţionalizarea instituţiilor şcolare partenere implicate

A1. Activităţi de management de proiect(contractare, informare, selecţie, pregătire, monitorizare, evaluare, diseminare şi valorizare,
raportare)
A2. Selecţia participanţilor la mobilităţile transnaţionale şi la activităţile din ţară
A3. Activităţi de pregătire( pedagogică, culturală şi ligvistică)în vederea participării la mobilităţile transnaţionale
A4. Activităţi de scriere/traducere scenarii/punere în scenă a spectacolelor în limba engleză din fiecare ţară parteneră (Polonia, Turcia,
Portugalia, Italia, Macedonia)
A5. Activităţi de învăţare realizate de elevi şi profesori ( 20 elevi şi 10 profesori însoţitori) prin participarea acestora la ore din curricula
şcolii gazdă în cadrul mobilităţilor transnaţionale
A6. Activităţi pe platforma E-twinning
A7. Activităţi de diseminare şi valorizare pe site-ul şi pagina de Facebook a proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

TEEN THINKERSTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2020-1-TR01-KA229-092959_2/2818 / 16 OCT 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 NOI 2020

31 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 633,470.44 EURO

633,470.44 EUROValoare eligibilă proiect:

121,959.40 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 121,959.40 EURO

Rambursare efectivă: 121,959.40 EURO

Uniunea Europeana

4.87 LEI din data de 16 OCT 2020

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Imbunatăţirea abilităţilor tehnologice şi a motivaţiei educaţionale în şcolile partenere din Turcia, Slovacia, Letonia, Polonia şi România prin
utilizarea noilor tehnologii ca un bun utilizator conştient, nu ca un dependent de tehnologie.

Obiectivele specifice ale proiectului:
OBS1. Îmbunătăţirea abilităţilor IT şi digitale, culturale, sociale şi lingvistice ale elevilor şi cadrelor didactice participante în proiect.
OBS2. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale ale studenţilor în medii virtuale şi fizice
OBS3. Dezvoltarea competenţelor pentru secolul 21 pentru participanţii în proiect
OBS4. Dezvoltarea abilităţilor de predare ale cadrelor didactice prin utilizarea de noi metode de predare pedagogică
OBS5. Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, scriere şi vorbire în limba engleza a participanţilor la proiect
OBS6. Internaţionalizarea instituţiilor implicate în proiect prin participarea a 20 elevi şi 10 prrofesori la mobilităţi transnaţionale

Rezultate  proiect
R1. E-booklet cu metode inovative de predare şi învăţare
R2. Flyere cu materiale informative despre utilizarea responsabilă a noilor tehnologii
R3. Site-ul proiectului
R4. Panouri informative în interiorul şcolilor partenere

Rezultate
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R5. Broşură cu glume din ţările partenere
R6. Pagina de e-twinning a proiectului
R7. Dicţionar multilingvistic cu expresii uzuale în viaţa elevilor în limbile ţărilor partenere
R8. Curs de siguranţă online
R9. Cărticele cu sau fără script pentru persoanele cu autism

A1. Activităţi de management de proiect(contractare, informare, selecţie, pregătire, monitorizare, evaluare, diseminare şi valorizare,
raportare)
A2. Selecţia participanţilor la mobilităţile transnaţionale şi la activităţile din ţară
A3. Activităţi de pregătire( pedagogică, culturală şi ligvistică)în vederea participării la mobilităţile transnaţionale
A4. Activităţi de realizare/traducere a materialelor realizate în fiecare ţară parteneră (Turcia, Slovacia, Letonia, Polonia şi România)
A6. Activităţi de învăţare realizate de cei 20 elevi şi 10 profesori participanţi la ore din curricula şcolii gazdă în cadrul mobilităţilor
transnaţionale
A7. Activităţi pe platforma E-twinning
A8. Activităţi de diseminare şi valorizare pe site-ul proiectului

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Nu este cazul.

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Partener 1 - Partener 1 - Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Craiova are ca misiune de a asigura accesul tuturor copiilor la o educatie de
calitate si cresterea ratei de succes scolar. Totodata, in Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova trecutul şi prezentul convieţuiesc într-
o formulă perfectă, iar cei ce vor urma au datoria de a prelua această formulă şi de a adăuga ceea ce este necesar pentru continua
perfecţiune. Scoala are experienta in implementarea de proiecte, implementand zeci de proiecte locale, din fonduri proprii si/sau in regim
de voluntariat, dar si proiecte care au implicat gestionarea fondurilor publice prin finantari acordate de catre UE, si anume: 1. Ici et
ailleurs: ma vie quotidienne et mes passions 2019-1-FR01-KA229-063038_4/ 2462, GECMI?TEN GELECEGE OYUNLARLA ELELE, 2.
GECMI?TEN GELECEGE OYUNLARLA ELELE - 2020-1-TR01-KA229-092981_3/2816, TEEN THINKERS 2020-1-TR01-KA229-
092959_2/2818, All The World 's A Stage 2020-1-PL01-KA229-082202_3/2817. Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul este Partenerul 1 in
proiect si se va asigura de inscrierea GT, implementarea atelierelor  personalizate Strong Young Minds dar si de implementarea clubului
ALTFEL

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditatăTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

17123369Cod de înregistrare fiscală/CIF:
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3584/18.08.2016Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

18/01/2005

8531 - Invatamant secundar generalCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Oraş Filiaşi, România, Str. BULEVARDUL RACOTEANU nr. 148, , judeţul Dolj, cod poştal 205300,
România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0251441920 / 0251441920

generalafiliasi@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web:

DIRECTOR

ALIN-ION MONDESCU

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0764058785 / 0251441920

generalafiliasi@yahoo.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
FILIASI

BULEVARDUL RACOTEANU,
nr.null, Localitate Oraş Filiaşi,
Cod postal: 205300,Dolj,
România

RO56TREZ24A65
0401560201X

RO56TREZ24A650401
560201X

FILIASI

TREZORERIE RACOTEANU, nr.160,
Localitate Oraş Filiaşi, Cod
postal: 205300,Dolj, România

RO41TREZ24A65
0401200130X

24A6504012001301712
3369

FILIASI

DATE FINANCIARE

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

61 990,523.0001/01/2013 -
31/12/2013

160 1,514,768.0001/01/2014 -
31/12/2014 0.00

158 1,728,850.0001/01/2015 -
31/12/2015

146 2,209,576.0001/01/2017 -
31/12/2017

145 2,000,259.0001/01/2018 -
31/12/2018

143 365,252.6801/01/2019 -
31/12/2019

141 2,031,903.0001/01/2020 -
31/12/2020

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Familii de sufletTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 231 / 15 FEB 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

01 MAR 2012

31 OCT 2012

FINANŢĂRI
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Valoarea totală proiect: 14,988.00 LEI

14,988.00 LEIValoare eligibilă proiect:

14,988.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 14,988.00 LEI

Rambursare efectivă: 14,988.00 LEI

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Ajutorarea elevilor şi a familiilor acestora, cu situaţie materială precară

Prevenirea abandonului şcolar, imbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevi, organizarea unor activitati de colectare de fonduri.

Rezultate

Excursii tematice, lectorate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Şcoala după şcoalăTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 233 / 21 OCT 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

21 OCT 2013

13 IUN 2014

Valoarea totală proiect: 13,966.00 LEI

13,966.00 LEIValoare eligibilă proiect:

13,966.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,500.00 LEI

Rambursare efectivă: 8,500.00 LEI

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Prevenirea abandonului şcolar, îmbunatatirea rezultatelor la invatatura, cultivarea spiritului de echipa al copiilor

40 de elevi, au participat la activitati in perioada 21.10.2013-13.06.2014

Rezultate

Rezolvarea temelor, servirea mesei de prânz, activitati de joc şi recreative.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Şcoala între clasic  şi inovaţieTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 337 / 18 DEC 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

16 DEC 2013

19 IUN 2014

Valoarea totală proiect: 17,800.00 LEI

17,800.00 LEIValoare eligibilă proiect:

17,800.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,800.00 LEI

Rambursare efectivă: 5,800.00 LEI

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Valorificarea potentialului elevilor si diversificarea activitatii scolare.

Achizitionarea unei „table inteligente” şi a altor materiale necesare unei activitati scolare de calitate, moderne.

Rezultate

Program „Scoala dupa scoală”; activitati in comunitate; prevenirea abandonului şcolar, strangerea legaturilor dintre copiii  cu parinti plecati
in strainatate.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Joia VeselăTitlul proiectului:

24



Nr. de înregistrare contract: 798 / 09 NOI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

09 NOI 2014

09 FEB 2015

Valoarea totală proiect: 1,642.00 LEI

1,642.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,642.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,342.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,342.00 LEI

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Combaterea discriminării si afirmarea drepturilor copiilor.

17 copii, implicati in 18 activitati, desfasurate in perioada oct. 2014-februarie 2015.

Rezultate

Activitati sportive, vizitarea unor institutii publice, excursii.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

STOP ABANDONULUI SCOLAR

57945

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: OI/2716/  D/23.03.2015 / 23 MAR 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

23 MAR 2015

22 NOI 2015

Valoarea totală proiect: 4,077,658.00 LEI

708,760.00 LEIValoare eligibilă proiect:

703,000.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 688,000.00 LEI

Rambursare efectivă: 688,000.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii din regiunea Sud Vest Oltenia si regiunea Vest prin cresterea numarului de elevi si
tineri mentinuti si reintegrati in sistemul educational.

1. MENTINEREA in sistemul educational a 400 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii.
2. INTEGRAREA/REINTEGRAREA in educatie a 100 de tineri care au parasit timpuriu scoala.
3. Dezvoltarea abilitatilor de baza ale elevilor/tinerilor privind TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICARII.
4. Crearea, dezvoltarea si consolidarea unui PARTENERIAT intre factorii implicati in proiect si a unei baze de date virtuale cu elevii din
grupul tinta.
 5. Amenajarea a 4 CENTRE educationale si a sediului solicitantului.

Rezultate

AMENAJAREA CENTRELOR EDUCATIONALE SI A PUNCTULUI DE LUCRU AL SOLICITANTULUI SI INTRETINEREA LOGISTICII. S
va inchiria un spatiu pe perioada derularii proiectului pe care il va dota din proiect pentru a se asigura buna implementare si coordonare a
proiectului.FIECARE PARTENER va pune la dispozitie spatii necesare desfasurarii activitatilor proiectului(sali
clasa,biblioteca,laboratoare,grupuri sanitare).In cadrul fiecarui partener se va amenaja corespunzator un centru educational ce va fi
utilizat pe parcursul proiectului si dupa finalizarea acestuia(echipamente IT,mobilier scolar,materiale didactice,rechizite,birotica si
papetarie,materiale consumabile,materiale curatenie, conectica la retea si Inernet).
ACTIVITATI DE TIP “SCOALA DUPA SCOALA”(4ore/zi),respS-Expert coordonator activitati de tip “Scoala dupa scoala” si „Scoala de
vara “
ACTIVITATI REMEDIALE(1 ora/zi)detectarea si recuperarea lacunelor prin cursuri de alfabetizare, cursuri de formare a abilitatilor
numerice
COORDONARE TEME(1ora/zi)
  ACTIVITATI DE DEZVOLTARE a abilitatilor personale,practice si artistice,activitati educative(educatie pentru sanatate, educatia pentru
societate), activitati de consiliere si DEZVOLTARE A COMPETENTELOR IT.(2ore/zi)
CONSILIEREA PARINTILOR/ TUTORILOR ELEVILOR CU RISC DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII
REALIZAREA DOCUMENTELOR DE INFORMARE SI CONSILIERE- resp consilierii implicati in proiect impreuna cu responsabilii de
activitati ”scoala dupa scoala” si „scoala de vara”

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Integrare si dezvoltare sociala in orasul Filiasi

Informaţii înregistrare solicitare: 151 / 15 SEP 2016

Valoarea totală proiect: 16,015,704.87

Valoare eligibilă proiect: 16,015,704.87

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din cadrul zonei marginalizate din Filiaşi (cartierul
Ţigănie), prin acţiuni de ocupare, creşterea accesului la educaţie şi reducerea abandonului şcolar, locuire, asistenţă juridică, furnizarea de
servicii integrate socio-medicale şi acţiuni de combatere a discriminării, promovarea egalităţii de şanse şi interculturalitate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul specific 1 Infiintarea Centrului Multifuncţional pentru Acces Integrat, in vederea furnizarii de servicii integrate pentru
700 de persoane din grupul tinta, din Filiaşi, pe componentele de ocupare, educatie, servicii medicale si medico-sociale, imbunatatirea
conditiilor de locuit, reglementarea actelor de proprietate asupra locuintelor, promovarea interculturalitatii si combaterea discriminarii.
2. Obiectivul specific 2 Sprijinirea participării la învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial a 250 de copii din din zona
marginalizată din Filiaşi, aflaţi în situaţii de risc, prin suport educaţional, activităţi de consiliere şi mentorat, precum şi acordarea de burse
de studii în perioada 2016 – 2019, in vederea diminuarii abandonului scolar si monitorizarea constanta a rezultatelor scolare si
progreselor extra-curriculare realizate de copiii care beneficiaza de sprijin.
3. Obiectivul specific 3 Amplificarea oportunităţilor de acces şi menţinere pe piaţa muncii a 350 de persoane inactive, din zona
marginalizată, din Filiaşi prin desfaşurarea unui program de orientare şi consiliere profesională organizarea de cursuri de initiere/
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calificare, precum si sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă şi a angajatorilor acestora prin acţiuni specifice de
mediere şi plasare pe piaţa muncii şi angajarea a 103 persoane din grupul ţintă, în perioada 2016-2019.
4. Obiectivul specific 4 Dinamizarea antreprenoriatului local şi stimularea iniţiativelor antreprenoriale din zona marginalizată, din
Filiaşi, prin furnizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 75 de persoane din grupul ţintă şi oferirea de mentorat şi consultanţă în afaceri
pentru 20 de antreprenori selectaţi pentru implementarea planurilor de afaceri în urma unei sesiuni de pregătire şi a unui concurs de
selecţie, în peroioada 2016-2019.
5. Obiectivul specific 5 Facilitarea accesului la servicii medicale şi medico-sociale prin intermediul CMAI pentru 700 de persoane
din grupul ţintă, prin creşterea gradului de conştientizare al importantei preventiei si tratamentului afectiunilor medicale cu un grad ridicat
de incidenta in randul copiilor si adultilor, informarea referitoare la serviciile medico-sociale disponibile, derularea de campanii medicale
de screening, planning familial si activitati continue de consiliere medico-sociala, prevenţie şi combatere, în vederea incluziunii sociale şi
creşterii calităţii vieţii.
6. Obiectivul specific 6 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 40 gospodarii din zona marginalizată, din Filiaşi pentru a reduce
pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranţa familiilor şi pentru a facilita îmbunătăţirea stării de sănătate şi a capacităţii
de învăţare şi ocupare a persoanelor din grupul ţintă, în perioada 2016-2019
7. Obiectivul specific 7 Furnizarea de asistenţă juridică si sprijin tehnic pentru reglementarea actelor de identitate şi de stare civilă
şi obţinerea unor drepturi sociale pentru un număr de 80 de persoane din zona marginalizată, Filiaşi, in perioada în perioada 2016 - 2019.
8. Obiectivul specific 8 Integrarea dimensiunii de inovare socială in cadrul comunitatii si a participarii pro-active a membrilor
comunitatii prin formarea unui Grup de intervenţie comunitară (GIC) care sa asigure facilitarea relatiei dintre membrii comunitatii si
autoritatile locale in vederea corelarii nevoilor comunitatii cu politicile publice locale, dar si prin promovarea de actiuni civice comune,
activitati de dialog interetnic, evenimente destinate combaterii discriminarii, promovarii interculturalitatii si egalitatii de sanse, menite să
crească gradul de conştientizare cu privire la importanţa identităţii etnice şi a interculturalitatii în cadrul zonei marginalizate, din Filiaşi.

24 Rezultatul 24 corespunde sub-activitatii A5.4 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.4. De asemenea, Rezultatul 24 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S38); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R24 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 1 plan de monitorizare; •
20 de planuri de afaceri monitorizate. Beneficiile aferente R24 sunt: • Serviciile de consultanţă şi mentorat acordate; • - Dezvoltarea
corespunzătoare a produselor şi serviciilor oferite de către firmă; Dezvoltarea de relaţii solide cu partenerii firmei; - Realizarea structurii
costurilor de producţie/furnizare şi îmbunătăţirea continuă a acestora;
25 Rezultatul 25 corespunde sub-activitatii A6.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.5. De asemenea, Rezultatul 25 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S44 si 4S45); • Indicatori de rezultat imediat
(4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R25 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 1 program de
consiliere sociala • min. 100 de persoane consiliate • Beneficiile aferente R25 sunt: • Cresterea gradului de constientizare cu privire la
drepturile si facilitatile cuvenite • Facilitarea accesului la informatii de baza cu privire laobtinerea anumitor drepturi.
26 Rezultatul 26 corespunde sub-activitatii A6.2 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.5. De asemenea, Rezultatul 26 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S44 si 4S45); • Indicatori de rezultat imediat
(4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R26 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 36 de campanii
de informare si de constientizare cu privire la importanta unui stil de viata sanatos,a regulilor de igiena, planning familial , etc destinat
tuturor celor 700 de membri ai grupului tinta. • 1 campanie de informare si de constientizare cu privire la importanta regulilor de igiena,
destinata tuturor celor 700 de membri ai grupului tinta. • 300 de pachete igienico-sanitare ditribuite. Beneficiile aferente R26 sunt: •
Constientizarea importantei unui stil de viata sanatos, ce va conduce implicit la diminuarea problemelor de sanatate in randul persoanelor
din zona margnalizata • Informare punctuala cu privire la importanta igienei personale, igienei locuinei si igienei imbracamintii si
incaltamintii, ce va conduce implicit la diminuarea numarului de focare de infectie din locuinte si spatiile conexe ale acestora. •
Diminuarea numarului cazurilor de sarcini nedorite sau nasteri cu complicatii in randul persoanelor din comunitate;
28 Rezultatul 28 corespunde sub-activitatii A7.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.6. De asemenea, Rezultatul 28 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R28 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 80 de locuinte evaluate tehnic; • 1 grila de evaluare tehnica a
locuintei; • Identificarea a 40 de locuinte care vor beneficia de renovare/reparatii; Beneficiile aferente R28 sunt: • Identificarea locuintelor
in vederea imbunatatirii conditiilor de locuit ale locuitorilor din zona marginalizata • Ameliorarea conditiilor precare de locuire pentru 40 de
familii
29 Rezultatul 29 corespunde sub-activitatii A8.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.7. De asemenea, Rezultatul 29 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R29 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 30 de persoane consiliate in vederea obtinerii actelor de
identitate; 50 de persoane consiliate in vedere obtinerii unor drepturi sociale. Beneficiile aferente R29 sunt: • Adaptarea solutiilor juridice
la specificul fiecarui caz; • Stabilirea modului in care vor fi realizate demersurile necesare obtinerii actelor, drepturilor sociale, in functie de
cazurile existente.
27 Rezultatul 27 corespunde sub-activitatii A6.3 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.5. De asemenea, Rezultatul 27 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S44 si 4S45); • Indicatori de rezultat imediat
(4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R27 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 450 de persoane
beneficiare ale analizelor primare; Beneficiile aferente R27 sunt: • Identificarea afectiunilor medicale cu grad ridicat de risc; imbunatatirea
starii de sanatate a persoanelor din zona marginlizata.
2 Rezultatul 2 corespunde sub-activitatii A1.1 si va contribui in mod indirect la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice. De
asemenea, Rezultatul 2 va contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S44, 4S45); •
Indicatori de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R2 sunt prevazuti
urmatorii indici de rezultat: • Contracte de munca realizate; • Sedinte lunare de management la nivel de parteneriat; • Planificari lunare
pentru activitatile proiectului. Beneficii aferente R2: • Implementarea corespunzatoare a proiectului pe intreaga perioada; • Stabilirea
responsabilitatilor echipelor de management si implementare; • Evaluarea constanta a progresului activitatilor; • Analizarea si prevenirea
riscurilor ce pot afecta buna implementare a proiectului.
3 Rezultatul 3 corespunde sub-activitatii A1.2 si va contribui in mod indirect la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice. De
asemenea, Rezultatul 2 va contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S44, 4S45); •
Indicatori de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R3 sunt prevazuti

Rezultate
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urmatorii indici de rezultat: • Planificari ale resurselor financiare; • Previziuni ale cash-flow-ului • Plan al achiziţiilor publice; • Rapoarte de
monitorizare a activităţilor proiectului; • Rapoarte de audit; • 1 conferinţă de lansare a proiectului; • 70 de participanti la conferinta de
lansare; 1 pagina web creata si actualizata constant; • 1 conferinta de inchidere a proiectului realizata; • 70 de participanti la conferinta de
inchidere. Beneficii aferente R3: • Asigurarea unui proces de management financiar corespunzator implementarii proiectului pe intreaga
perioada (36 de luni); • Asigurarea conformităţii legislative in procesul de realizare a procedurilor de achiziţie publica si a altor activitati
juridice; • Identificarea eventualelor erori de implementare si aplicarea de masuri corective specifice; • Asigurarea unei diseminări
corespunzatoare a informatiilor referitoare la proiect.
4 Rezultatul 4 corespunde sub-activitatii A2.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.1 si in mod indirect la indeplinirea
celorlalte obiective specifice. De asemenea, Rezultatul 4 va contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de
realizare (4S43, 4S44, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru
realizarea R4 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • Un statut al CMAI Filiaşi realizat conform legislatiei in vigoare; • O metodologie
de functionare a CMAI Filiaşi elaborata. • 1 set de proceduri de lucru aferente furnizarii serviciilor de facilitare a accesului si mentinerii pe
piata muncii • 1 set de proceduri de lucru aferente desfasurarii programului de sustinere a antreprenoriatului • 1 set de proceduri de lucru
aferente furnizarii serviciilor de educatie • 1 set de proceduri de lucru aferente furnizarii serviciilor de natura medicala si socio – medicala •
1 set de proceduri de lucru aferente realizarii de actiuni de combatere a discriminarii si promovare a interculturalitatii. Beneficii aferente
R4: • Asigurarea conformitatii legislative de functionare a PUASIG; • Furnizarea corespunzatoare a masurilor si serviciilor cu caracter
integrat catre cei 700 de membri ai grupului tinta; • Corelarea procedurilor de lucru ale CMAI cu problemele si necesităţile specifice zonei
marginalizate.
5 Rezultatul 5 corespunde sub-activitatii A2.2 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.1 si in mod indirect la indeplinirea
celorlalte obiective specifice. De asemenea, Rezultatul 5 va contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de
realizare (4S43, 4S44, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru
realizarea R5 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • O lucrare completa de reabilitare a cladirii in care va fi desfasurata activitatea
CMAI, fiind avuta in vedere asigurarea unor structuri speciale de acces destinate persoanelor cu dizabilitati; • O sala dedicata furnizarii
masurilor de sprijinirea persoanelor din cadrul comunităţii marginalizate pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii şi susţinere a
antreprenoriatului, amenajata si dotata. • O sala dedicata furnizarii de servicii de consiliere profesională şi mediere pe piaţa muncii,
amenajata si dotata; • O sala dedicata furnizarii de servicii medicale şi medico-sociale pentru persoanele din grupul ţintă, amenajata si
dotata; Beneficiile aferente R5 sunt: • Asigurarea conformitatii cu normele legale de functionare a cladirii in care va fi desfasurata
activitatea CMAI Filiaşi; • Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la serviciile si actiunile desfasurate prin intermediul CMAI; •
Dezvoltarea unui mediu adecvat furnizarii masurilor de ocupare si educatie, serviciilor de natura medicala si socio-medicala si actiunilor
de combatere a discriminarii si promovare a multiculturalismului.
6 Rezultatul 6 corespunde sub-activitatii A2.3 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.1 si in mod indirect la indeplinirea
celorlalte obiective specifice. De asemenea, Rezultatul 6 va contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de
realizare (4S43, 4S44, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru
realizarea R6 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 250 beneficiari ai masurilor de educatie; • 350 beneficiari ai masurilor de
sprijinire in vederea accesului si mentinerii pe piata muncii; • 280 de persoane calificate • 75 beneficiari de cursuri de antreprenoriat
(masuri de ocupare); • 20 beneficiari de micro-granturi in valoare de 105000lei/plan de afaceri (masuri de ocupare); • 700 beneficiari ai
serviciilor medicale si socio-medicale; • 700 beneficiari ai actiunilor de combatere a discriminarii si promovare a interculturalitatii. • 80
beneficiari ai masurilor de reglementare a actelor de identitate si a obtinerii unor drepturi sociale • 40 de gospodarii ai masurilor de
imbunatatire a conditiilor de locuit. Beneficiile aferente R6 sunt: • Furnizarea corespunzatoare a serviciilor cu caracter integrat menite sa
vina in intampinarea principalelor probleme cu care se confrunta cei 700 de membri ai grupului tinta;
7 Rezultatul 7 corespunde sub-activitatii A3.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 7 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R7 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • Dotarea Gradinitei cu 40 de dulap caseta şi 40 seturi de
materiale educationale pentru copii (acuarele, planse desen,carti de colorat,, etc.) pentru grupele de SDS Materiale didactice SDS–
(consumabile, planse, papetarie, etc); 120 dulapuri casetate pentru fiecare elev; Echipamente: 3 laptopuri, 1 videoproiector, 1ecran de
proiectie, multifunctionala; pentru grupele SEI: Materiale didactice SEI, 40 dulapuri casetate, materiale pentru activitati recreative (jocuride
sah, corzi, mingi, etc); Pentru ISCCD: Consumabile (hartie xerox, hartie colorata, hartie creponata, acuarele, perforatoare cu diverse
forme, carioci, foarfeci, adeziv solid si lichid, etc.); pentru activitatea de consiliere parinti: Materiale consumabile, flipchart. Beneficiile
aferente R7 sunt: • 250 copii beneficiari ai măsurilor de educaţie vor avea condiţii optime de participare la activităţile didactice • Crearea
unor conditii adecvate de desfasurare a activitatilor didactice realizate in cadrul Scolii. copiii vor avea acces la materiale educaţionale noi,
de o calitate corespunzătoare.
8 Rezultatul 8 corespunde sub-activitatii A3.2 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 8 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R8 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 1 regulament de acordare a subventiilor; • 210 de pachete cu
rechizite scolare adaptate nevoilor existente ale elevilor • 210 burse acordate lunar pe o perioada de 18 luni. Beneficiile aferente R8 sunt:
• 210 copii beneficiari ai măsurilor de educaţie vor avea condiţii optime de participare la activităţile didactice. Descurajarea abandonului
scolar cauzat de situatia materiala precara; • Eliminarea disparitatilor de ordin material existente intre elevii aflati in stare de saracie si
excluziune sociala si ceilalti colegi de grupa/clasa
1 Rezultatul 1 corespunde sub-activitatii A0.1 si a contribuit în mod direct la identificarea problemelor si nevoilor existente in
randul zonei marginalizate din Filiaşi jud. Dolj. De asemenea, Rezultatul 1 a contribuit la stabilirea valorilor indicatorilor ce vor fi atinsi prin
intermediul implementarii proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S44, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37, 4S38, 4S39); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Realizarea R1 a facilitat obtinerea urmatorilor indici de rezultat: • 109 de gospodarii
chestionate • 498 persoane ale caror date au fost colectate Beneficii aferente R1: • Validarea zonei Filiaşi, cartie Tiganie ca fiind
marginalizata. • Identificarea problemelor si nevoilor urgente de interventie existente in zona marginalizată din Filiaşi, Jud. Dolj. •
Stabilirea unor masuri de interventie care sa vina in intampinarea problemelor identificate la nivelul izone marginalizate si sa satisfaca
nevoile locuitorilor acesteia.
9 Rezultatul 9 corespunde sub-activitatii A3.3 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 9 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R9 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 40 de prescolari participanti la activitati extracurriculare;
Beneficiile aferente R9 sunt: • dezvoltarea abilitatilor de viata independenta prin activitati de art-terapie
10 Rezultatul 10 corespunde sub-activitatii A3.4 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 10 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R10 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 120 de elevi din ciclul primar participanti la activitatile realizate
in cadrul programului SDS (Dezvoltare de competente scolare si realizarea temelor, activitati remediale, activitati extracurriculare,
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activitati si jocuri de socializare, instructive si recreative). Beneficiile aferente R10 sunt: • imbunatatirea rezultatelor scolare ale celor 120
de elevi din ciclul primar participanti in cadrul programului; • Incurajarea participarii elevilor apartinand ciclului primar la activitati
extracurriculare; • Dezvoltarea unui program educational suport, complementar ciclului primar de invatamant.
11 Rezultatul 11 corespunde sub-activitatii A3.5 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 11 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R11 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 40 de elevi din ciclul gimnazial participanti la activitatile realizate
in cadrul programului SEI (Dezvoltare de competente scolare si realizarea temelor, activitati remediale, activitati extracurriculare, activitati
si jocuri de socializare, instructive si recreative). Beneficiile aferente R11 sunt: • imbunatatirea rezultatelor scolare ale celor 40 de elevi din
ciclul gimnazial participanti in cadrul programului; • Incurajarea participarii elevilor apartinand ciclului gimnazial la activitati
extracurriculare; • Dezvoltarea unui program educational suport, complementar ciclului gimnazial de invatamant.
12 Rezultatul 12 corespunde sub-activităţii A3.6 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 12 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R12 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 20 de elevi din cls. VII -VIII participanti la activitatile desfasurate
in cadrul programului, ce vor aborda teme precum: - Stima de sine; - Diversitatea; - Alegeri potrivite a traseului educational si profesional.
Beneficiile aferente R12 sunt: • Creşterea stimei de sine a elevilor; • Dezvoltarea unui program educaţional suport, complementar ciclului
gimnazial de învăţământ.
13 Rezultatul 13 corespunde sub-activităţii A3.7 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 13 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R13 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 1 program de consiliere psihologica furnizat pentru copiii cu
conduite comportamentale dezadaptative; • 50 de copii participanşi la program; Beneficiile aferente R13 sunt: • prevenirea delincventei
juvenile in interiorul comunitatii;
14 Rezultatul 14 corespunde sub-activitatii A3.8 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 14 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R14 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 34 sesiuni de consiliere parentala; • Minimum 100 parinti/tutori
consiliati; • 34 rapoarte rezultate in urma sesiunilor de consiliere cu părinţii. Beneficiile aferente R14 sunt: • Incurajarea dialogului scoala-
parinti; • Identificarea cauzelor riscului de abandon scolar ridicat, urmand a fi elaborate actiuni de combatere ale acestor cauze; •
Cresterea gradului de constientizare in randul parintilor, cu privire la importanta finalizarii studiilor obligatorii de catre copiii acestora.
15 Rezultatul 15 corespunde subactivitatii A3.9 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.2. De asemenea, Rezultatul 15 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R15 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 250 de prescolari si elevi beneficiari ai subventiilor, ale caror
performante scolare si extracurriculare vor fi monitorizate; • 120 de elevi din ciclul primar participanti la programele de tip SDS, ale caror
rezultate vor fi monitorizate si evaluate; 30 de elevi din ciclul gimnazial participanţi la programul SEI, ale caror rezultate vor fi monitorizate
si evaluate • 50 de copiii participanţi la programul ISCCD, ale caror rezultate vor fi monitorizate si evaluate • 34 de rapoarte de
monitorizare in cadrul carora sa fie cuprinse informatii cu privire la implementarea tuturor activitatilor care fac parte din componenta
educationala. • Beneficiile aferente R15 sunt: • Monitorizarea continua a situatiei prescolarilor si elevilor subventionati; • Evaluarea
impactului pe care subventiile si programele educationale suport l-au avut asupra performantelor scolare ale elevilor beneficiari; •
Evaluarea impactului pe care l-au avut activitatile extracurriculare asupra dezvoltarii personale ale elevilor implicati in derularea acestora.
16 Rezultatul 16 corespunde subactivitatii A4.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.3. De asemenea, Rezultatul 16 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37,
4S38); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R16 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 350 de persoane
cu varste cuprinse intre 16 si 55 de ani ce vor beneficia de consiliere profesionala; • 350 de teste de consiliere aplicate; • 350 de profile
profesionale rezultate in urma aplicarii testelor; • 18 de sesiuni de consiliere desfasurate; • 18 de rapoarte rezultate in urma sesiunilor de
consiliere. Beneficiile aferente R16 sunt: • Cresterea Gradului de constientizare in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 16 si 55 de
ani cu privire la importanta incadrarii pe piata muncii; • Identificarea barierelor intampinate in procesul de angajare si eliminarea acestora,
prin intermediul consilierii adaptate nevoilor si aspiratiilor profesionale ale beneficiarilor.
17 Rezultatul 17 corespunde sub-activităţii A4.2 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.3. De asemenea, Rezultatul 17 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37,
4S38); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R17 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 280 de beneficiari
ai cursurilor de calificare nivel 1, desfasurate pe o perioada de 360 de ore (120 de ore activitate teoretica si 240 de ore activitate practica);
280 de subventii acordate dupa finalizarea examenelor de evaluare. Beneficiile aferente R17 sunt: • Sporirea sanselor de angajare sau
de mentinere pe piata muncii a unui numar de 280 de persoane; • Dobandirea de noi aptitudini si cunostinte menite sa sporeasca
competitivitatea beneficiarilor cursurilor de calificare; • Obtinerea de diplome acreditate ANC care sa ateste initierea sau calificarea
beneficiarilor cursurilor.
18 Rezultatul 18 corespunde sub-activitatii A4.3 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.3. De asemenea, Rezultatul 18 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S38); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R18 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 32 de luni de activitati
continue de identificare de locuri de munca, realizate prin intalniri cu angajatori din proximitatea localitatii Filiasi si prin consultarea zilnica
a altor surse de identificare a posturilor oferite spre ocupare (platforme de job-uri, platforme de anunturi online, AJOFM Dolj, AJOFM Olt,
AJOFM Valcea) • organizarea a 3 targuri de joburi • participarea a min 30 de anagajtori • participarea a min.70 de beneficiari • 103 de
persoane angajate in urma actiunilor de plasare pe piata muncii; Beneficiile aferente R18 sunt: • Scaderea ratei inactivitatii si a somajului
in randul locuitorilor zonei marginalizate din Filiasi • Cresterea gradului de bunastare a locuitorilor din zona marginalizata in care se
implementeaza proiectul.
19 Rezultatul 19 corespunde sub-activităţii A4.4 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.3. De asemenea, Rezultatul 19 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S38); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R19 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 1 regulament de acordare
a subventiilor; • 30 de contracte de subventie pentru angajare incheiate intre angajator si S (contractele vor fi incheiate pe perioade de cel
putin 18 luni); • Beneficiile aferente R19 sunt: • Cresterea receptivitatii angajatorilor cu privire la crearea de noi locuri de munca; •
Diminuarea costurilor aferente angajarii persoanelor din grupul tinta ce vor fi suportate de angajatori.
20 Rezultatul 20 corespunde sub-activităţii A4.5 si va contribui in mod indirect la indeplinirea OS.3. De asemenea, Rezultatul 20
va contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S37,
4S38); • Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R20 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 35 de luni de
monitorizare a eficientei programelor de consiliere profesionala si formare profesionala; • 1 raport final care va cuprinde rezultatele
inregistrate si propuneri de imbunatatire a masurilor de facilitare a accesului si mentinerii pe piata muncii. Beneficiile aferente R20 sunt: •
Monitorizarea corespunzatoare a tuturor activitatilor de facilitare a accesului si mentinere pe piata muncii, de care vor beneficia 350 de
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persoane; • Aplicarea de masuri corective in cazul in care se constata nereguli cu privire la utilizarea nefundamentata a subventiilor; •
Imbunatatirea modului de furnizare a masurilor de ocupare.
21 Rezultatul 21 corespunde sub-activitatii A5.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.4. De asemenea, Rezultatul 21 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S38); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R21 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 75 de beneficiari ai
programelor de pregatire antreprenoriala selectati; Beneficiile aferente R21 sunt: • Revitalizarea mediului economic din zona
marginalizata; • Cresterea nivelului de trai al locuitorilor zonei marginalizate; • Crearea de noi locuri de munca destinate inclusiv
persoanelor localizate in zona marginalizata.
22 Rezultatul 22 corespunde sub-activitatii A5.2 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.4. De asemenea, Rezultatul 22 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S38); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R22 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 75 de persoane beneficiare
ale cursurilor de antreprenoriat • 75 de planuri de afaceri realizate sub atenta indrumare a consultantilor in specializati in managementul
afacerii, marketing si domeniul financiar - contabil. • 20 de contracte de finantare nerambursabila incheiate intre beneficiari si P3 • 20 de
planuri de afacere finantate prin micro granturi in valoare de 105.000 lei/plan de afaceri; • Minimum 20 de persoane angajate in cadrul
afacerilor sprijinite; • Minimum 18 luni de functionare a afacerilor sprijinite; • Minimum 18 rapoarte lunare ale fiecarui beneficiar al finantarii
nerambursabile, care vor cuprinde stadiul de indeplinire a indicatorilor de performanta aferenti functionarii afacerii (contracte, clienti,
furnizori, angajati) si cheltuielile efectuate, conform planului de afaceri; Beneficiile aferente R22 sunt: • Promovarea culturii antreprenoriale
in randul locuitorilor zonelor marginalizate; • Dobandirea abilitatii de a materializa o idee de afaceri de catre 75 de beneficiari; •
Elaborarea coresunzatoare a unor planuri de afaceri viabile; • Furnizarea cunostintelor necesare dezvoltarii unei afaceri.
23 Rezultatul 23 corespunde sub-activitatii A5.3 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.4. De asemenea, Rezultatul 23 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat imediat (4S38); •
Indicatori de rezultat pe termen lung (4S41). Pentru realizarea R23 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 1 concurs de idei de
afaceri desfasurat; • 20 de planuri de afaceri selectate in vederea finantarii prin micro-granturi in valoare de 105.000 lei. Beneficiile
aferente R23 sunt: • Asigurarea competitivitatii afacerilor finantate prin proiect; • Asigurarea unui proces de selectie a ideilor de afaceri
care sa respecte principiile transparentei si egalitatii de sanse.
30 Rezultatul 30 corespunde sub-activitatii A9.1 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.8. De asemenea, Rezultatul 30 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R30 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 12 intalniri intre principalii actori responsabili cu promovarea
interculturalitatii si combaterea discriminarii (consilieri locali, expert in domeniul interculturalitatii si combaterii discriminarii, profesori,
politist comunitar, asistent medical/medic, preot, lideri rromi, si membrii ai comunitatii); Locala; Beneficiile aferente R30 sunt: • Cresterea
calitatii vietii si dezvoltarea spiritului civic comunitar in randul cetatenilor de etnie roma rezidenti ai zonelor marginalizate; • •Dezvoltarea
armonioasa si de lunga durata a comunitatii •Reducerea cazurilor de discriminare bazata pe criterii etnice;
31 Rezultatul 31 corespunde sub-activitatii A9.2 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.8. De asemenea, Rezultatul 31 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R31 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 3 piese de teatru, cu cate o grupa mixta de 20 de copii (rromi si
nerromi) la care vor asista 60 de persoane. • 2 celebrari a Zilei Internationale a Drepturilor Omului (10 Decembrie 2017, 10 Decembrie
2018) ; • 4 Workshopuri realizate in vederea combaterii discriminarii si promovarii interculturalitatii; • 3 targuri traditionale, la care vor
participa mesteri locali, in cadrul carora vor fi promovate mancarurile, costumele si momentele artistice traditionale. Beneficiile aferente
R31 sunt: • Cresterea nivelului de constientizare privind importanta identitatatii etnice si a stimei de sine; • Reducerea cazurilor de
discriminare bazata pe criterii etnice; • Promovarea nediscriminarii (secundare specifice POCU 2014-2020), prin intermediul actiunilor
realizate.
32 Rezultatul 32 corespunde sub-activitatii A9.3 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.8. De asemenea, Rezultatul 32 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R32 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 8 intalniri trimestriale intre Grupul de Initiativa Comunitara • 8
rapoarte rezultate in urma intalnirilor intre membrii GIC si autoritatile publice locale, in cadrul carora vor fi detaliate principalele probleme
abordate si masurile de atenuare ale acestora. Beneficiile aferente R32 sunt: • Cresterea gradului de implicare a membrilor zonei
marginalizate in rezovarea problemelor de nivelul comunitatii • Imbunatatirea calitatii vietii membrilor zonelor marginalizate; • Promovarea
la nivel local a principiilor de coeziune si incluziune sociala; • Cresterea gradului de constientizare al persoanelor apartinand tuturor
segmentelor de varsta cu privire la importanta si impactul pe termen lung a convietuirii si colaborarii interetnice in procesul de dezvoltare
sociala.
33 Rezultatul 33 corespunde sub-activitatii A9.4 si va contribui in mod direct la indeplinirea OS.8. De asemenea, Rezultatul 32 va
contribui la realizarea urmatorilor indicatori ai proiectului: • Indicatori de realizare (4S43, 4S45); • Indicatori de rezultat pe termen lung
(4S41). Pentru realizarea R33 sunt prevazuti urmatorii indici de rezultat: • 8 intalniri trimestriale intre Grupul de Initiativa Comunitara si
autoritatile publice locale in vederea monitorizarii, adaptarii, evaluarii si imbunatatirii continue a planurilor de interventie a combaterii
saraciei, excluziunii sociale si discriminarii; Beneficiile aferente R33 sunt: • Asigurarea transparentei in luarea deciziilor publice cu privire
la comunitatea marginalizata.

Activităţi finanţate

A1.2. Activităţi indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare şi publicitate şi alte activităţi administrative conexe
A2.1. Realizarea statutului şi a metodologiei de funcţionare a CMAI –activitate inovatoare
A3.1. Modernizarea şi dotarea cu materiale educaţionale a spatiilor de desfasuare a activitatilor educationale.
A3.2. Acordarea de sprijin financiar şi material copiilor proveniţi din familii aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (burse, rechizite,
hrana )
A 3.3. Desfăşurarea unor activităţi extracurriculare pentru preşcolari.
A3.4. Desfăşurarea unui program de tip „Şcoală după şcoală” pentru elevii din ciclul primar aflaţi în risc de abandon şcolar.
A3.5. Desfăşurarea unui program de „Sprijin Educaţionl Intensiv” pentru elevii din ciclul gimnazial, aflaţi în risc de abandon şcolar.
A3.6. Desfăşurarea unui program de dezvoltarea personală şi mentorat pentru 20 de elevi din ciclul gimnazial, aflaţi în risc de abandon
şcolar în cadrul CMAI.
A4.1. Informare si consilierea profesională a 350 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
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Împrumuturi

Titlul proiectului: Spuneti DA educatiei nonformale!

Informaţii înregistrare solicitare: ID 153417 / 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 1,725,769.17

Valoare eligibilă proiect: 1,725,769.17

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Imbunatatirea competentelor pedagogice pentru un numar de 40 de cadre didactice prin derularea de sesiuni de instruire in metode de
educatie non-formala.Dezvoltarea abilitatilor de relationare inter si intrapersonala, comunicare si gestionare constructiva a emotiilor a unui
numar de 322 de elevi prin implicarea acestora intr-un numar de 8 sesiuni educationale de obtinere a noi competente.Intarirea relatiei
elev-profesor prin sustinerea unui numar de 3 workshopuri tematice organizate fie in aer liber, fie in spatii nonformale. Dezvoltarea
spiritului de fairplay si dezvoltarea valorilor etice in cadrul elevilor prin participarea la competitii scolare. Dezvoltarea competentelor civice
si sociale prin derularea de actiuni antibullying si prin dezvoltarea de activitati activ participative elev-profesor.Asigurarea unui
management de proiect performant si asigurarea vizibilitatii proiectului.

R1 - Un sistem de management tehnic si financiar operational implementat la nivel de proiect; Vizibilitatea asigurata la nivel de
proiect;R2- 322 de elevi si 40 de cadre didactice care sa indeplineasca conditiile de participare la proiect informate cu privire la beneficiile
proiectului, selectate si monitorizate pe toata durata de derulare a proiectului;R 3- 40 de cadre didactice instruite cu privire la utilizarea
metodelor non-formale in actul educational; 40 de diplome de participare la sesiunile de instruire;R 4- 322 de copii care isi imbunatatesc
abilitatile de relationare inter si intrapersonala, comunicare si gestionare constructiva a emotiilorR5– 3 workshopuri tematice organizate cu
participarea active a celor 40 de profesori instruiti la nivel de proiectR6- 3 premii acordate castigatorilor concursului de eseuriR7- 3
Comitete de coordonare pentru prevenirea bullying-ului infiintate la nivelul celor 3 soli; un set de 3 targuri organizate cu cei 322 de elevi
participanti la proiect.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Managementul proiectuluiActivitatea 2: Informarea, selectarea si gestionarea GT-ului (L1-L18)Activitate: 3 Instruirea
cadrelor didactice (L2)Activitatea 4: Dezvoltarea de activitati educationale orientate catre obtinerea de competente (L4- L18)Activitatea 5:
Derularea de activitati activ participative (L6-L10)Activitatea 6-Organizarea de concursuri scolare (L 11-L13)Activitatea 7- Derularea de
activitati de dezvoltare a competentelor sociale si civice (L 14-L18)

Împrumuturi

Scoala Gimnaziala Filiasi este cea mai mare şcoală cu clasele I-VIII din judeţul Dolj,avand ca structuri: 3 scoli cu clase I-VIII,Scoala de
Rromi-clasele I-IV, 2 gradinite cu program normal si 2 cu program prelungit. Scoala are laboratoare, cabinete, biblioteci, sala de sport
polivalenta, sala de festivitati, terenuri de fotbal şi handbal. Scoala are un numar mare de elevii care provin din familii ce traiesc din
beneficii sociale. Pentru a le oferi copiilor ce provin din aceste familii sprijin educational, material si moral  ea s-a implicat, ca partener, in
diverse proiecte cu finantare europeana sau sponsorizate de fundatii: proiectul POSDRU “Stop Abandonului ?colar!” (2015) al carui
obiectiv a fost prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; in proiect au fost implicati 100 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile
care au participat la activitati remediale si extracurriculare; proiectele implementate de Fundatia Terre des homes: ”Şcoala între clasic şi
inovaţie”(2013/2014),”Joia Veselă”(2014/2015),”Şcoala după şcoală”(2013/2014) si Centrul Educatia 2000+,”Familii de suflet/2012.
Scoala Gimnaziala Filiasi este Partenerul 2 in proiect si se va asigura de inscrierea GT, dar si de implementarea atelierelor personalizate
Strong Young Minds si a  clubului ALTFEL.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  3

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditatăTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4553615Cod de înregistrare fiscală/CIF:
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18136Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

24/08/1993

8531 - Invatamant secundar generalCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Melineşti, România, Str. - nr. 208, , judeţul Dolj, cod poştal 207385, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0251 440 004 / -

gsimelinesti@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web:

DIRECTOR

Vasile Cristinel  MICU

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0742197960 / -

cristimicu73@yahoo.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
STATULUI

BLD. GENERAL
RACOTEANU, nr.NR. 160,
Localitate Oraş Filiaşi, Cod
postal: ,Dolj, România

RO83TREZ24A65
0402200530X

RO83TREZ24A650402
200530X

TREZORERIA
OPERATIVA
FILIASI

TREZROBU

DATE FINANCIARE

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

73 1,627,868.8701/01/2017 -
31/12/2017 22,253.71

77 1,627,868.8701/01/2018 -
31/12/2018 31,036.13

71 1,627,868.8701/01/2019 -
31/12/2019 32,216.13

70 1,627,868.8701/01/2020 -
31/12/2020 46,109.13

EXERCIŢII FINANCIARE -

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

ROSE – ”Ajută, Contribuie, Trăieşte intens, Implică-te în viitorul tău ! Fii ACTIV !”

374/SGL/R II / 01 octombrie 2018

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 374/SGL/R II / 01 octombrie 2018 /
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 451,290.00 LEI

451,290.00 LEIValoare eligibilă proiect:

451,290.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

FINANŢĂRI
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Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general: ”Sprijinirea tranziţiei elevilor din Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melineşti către învăţământul terţiar prin
creşterea promovabilităţii la examenul de bacalaureat”OBS1. Reducerea abandonului şcolar de la 20% în prezent la 10% la sfârşitul
proiectuluiOBS2. Creşterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat de la 21,25% în prezent la 35% la sfârşitul proiectului

Rezultatele concrete obţinute ca urmare a implementării proiectului, in special cele referitoare la grupul ţintă si localizarea acestuia:R1.
Consilierea R2. Participarea unui număr de 72 de elevi, în fiecare an, la pregătirea reamedialăR3. Realizarea unor vizite de documentare
la agenţi economici, şi aunor excursii tematiceR4.Dotarea şcolii cu dispozitive electronice necesare pentru buna desfăşurate a
activităţilorR5.Dotarea a două săli de clasăcu mobilierR6. Înfiinţarea unor cluburi : de dezbatere, de informatică şi a unui ansamblu de
dans popular

Rezultate

Activităţi finanţate A1. Activităţi pedagogice şi de sprijinA2.Activităţi de pregătire suplimentară cu eleviiA3.Activităţi
extracurriculareA4.Activităţi de renovare şi dotare

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: EDUNO SV Oltenia -Programe de educatie nonformala in sistem outdoor pentru prevenirea
abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamant pentru elevii din regiunea
SV Oltenia

Informaţii înregistrare solicitare: Cod proiect:154187 / 31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 1,595,339.08

Valoare eligibilă proiect: 1,595,339.08

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectuluiObiectivul general al proiectului il reprezinta reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin
măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile din Regiunea SV
Oltenia, judeţul Dolj, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio-economic,
concomitent cu îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive, prin implementarea educaţiei non-formale, de tip out-door în
cadrul a trei unităţi de învăţământ pre-universitar din judeţ, pentru un număr de 330 de elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar
obligatoriu, ISCED 1-3, respectiv derularea unui program de perfecţionare profesională în domeniul organizării şi furnizării educaţiei
nonformale în sistem outdoor pentru 42 persoane - personal didactic şi de sprijin din învăţământul preuniversitar obligatoriu (ISCED 1-3).

R2. A.2. Selecţia, informarea, constientizarea şi monitorizarea grupului ţintăA.2.1. Coordonare selectie, informare, constientizare
monitorizare GT (L1-L18) - 1 Metodologie detaliata de informare, constientizare identificare si selectie a grupului tinta participant la
activitatile proiectului elaborata; 1 procedura de comunicare cu GT elaborate; 1 strategie monitorizare GT; minim 1 set de formulare
selecţie GT; 18 rapoarte selecţie, informare, constientizare monitorizare GT; 1 raport bune practici informare, constientizare identificare,
selectie şi monitorizare GT.
R3. A.2.2. Selecţia GT(L02-L04, Expert selecţie GT - 3, Coordonator P1, Coordonator P2, Coordonator P3) – 1 bază de date elevi,
personal didactic şi de sprijin ce pot fi selectaţi în GT; 330 dosare inscriere GT; 1 bază de date GT; 330 elevi (ISCED 1-3) selectati
conform criteriilor stabilite prin proiect, din care minim 20% elevi din mediul rural si min 12% elevi apartinand minoritatii rroma (330 elevi
GT vor participa la programul de educaţie nonformală şi outdoor); 42 dosare inscriere GT personal didactic şi de sprijin; 42 persoane -

Rezultate
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personal didactic şi de sprijin care participă la programul de formare pentru dobândirea de competenţe în vederea promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.
R4. A.2.3. Informarea şi constientizarea GT (L01-L14, Expert informare conştientizare GT - 1) – minim 1 sesiune de informare pentru
fiecare scoala participantă premergător selectiei GT; minim 2 seminarii contientizare/scoală parteneră cu minim 20 de participanţi fiecare;
1 set documente informare constientizare; 1 newsletter trimestrial referitor la activităţile proiectului;
R5. A.2.4. Monitorizarea GT - Min 4 vizite de monitorizare/scoală parteneră pentru derularea programului de educaţie nonformală şi
outdoor (minute ale vizitelor, fise de analiza cu focus pe identificarea/gestionarea riscurilor, lista de recomandari, fotografii); minim 4
rapoarte monitorizare/scoală partenera referitoare la derularea programului de educaţie nonformală şi outdoor; 1 raport monitorizare
program formare personal didactic şi de sprijin; minim 30 chestionare feed-back transmise si completate de catre personal didactic şi de
sprijin participant la cursul de formare; 1 analiză de satisfactie/feedback pentru program formare personal didactic şi de sprijin.R6.
Activitatea A.3. Consiliere, dezoltare personală şi dezvoltare personală elevilor din GTA.3.1. Organizare şi derulare activităţi consiliere şi
dezvoltare personală a elevilor din GT – 1 metodologie consiliere educaţională şi psihologică GT; 1 set documente consiliere
educaţională şi pshihologică GT; minim 3 rapoarte analiză activitate consigliere educaţională şi psihologică elevi GT; 210 seturi
documente consiliere şi dezvoltare elevi completate; minim 10 sesiuni consiliere şi dezvoltare personală elevi GT;

Activităţi finanţate

A.1.1 Managementul proiectuluiA.2. Selecţia, informarea, constientizarea şi monitorizarea grupului ţintăActivitatea A.3. Consiliere
educaţională, dezvoltare personală şi orientare în carieră a elevilor din GTActivitatea A.4. Organizarea şi derularea unui program de
perfecţionare profesională în domeniul organizării şi furnizării educaţiei nonformale în sistem outdoor pentru personalul didactic şi de
sprijin din învăţământul preuniversitar obligatoriu (ISCED 1-3)Activitatea A.5. Organizarea şi derularea de activităţi de tip educaţie
nonformală şi outdoor pentru elevii din GT

Împrumuturi

 Partener 3 - Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski  are ca misiune sa ofere locuitorilor din zona Nord - Est a judetului Dolj (si nu
numai), tinerilor si adultilor, inclusiv celor proveniti din medii defavorizate, sanse egale de instruire si educatie la standardele UE,
sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesionala rapida si eficienta, dezvoltarea carierei în domeniile prioritare mecanic – electric si IT,
contribuind la sporirea calitatii vietii în comunitatea locala. Scoala are ca misiune de a asigura accesul tuturor copiilor la o educatie de
calitate si cresterea ratei de success scolar. Liceul  are experienta in implementarea de proiecte, implementand zeci de proiecte locale,
din fonduri proprii si/sau in regim de voluntariat, dar si proiecte care au implicat gestionarea fondurilor publice prin finantari acordate de
catre UE, si anume: ROSE – ”Ajută, Contribuie, Trăieşte intens, Implică-te în viitorul tău ! Fii ACTIV !” 374/SGL/R II / 01 octombrie 2018.
Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski  este Partenerul 3 in proiect si se va asigura de inscrierea GT,  realizarea atelierelor Strong
Young Minds dar si de implementarea clubului ALTFEL.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Analiza de nevoi sc 30.pdf

31/01/2022 Analiza de nevoi sc 30E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DUCAE Scoala Melinesti.pdf

31/01/2022 DUCAE Scoala MelinestiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DUCAE Scoala Filiasi.pdf

31/01/2022 DUCAE Scoala FiliasiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DUCAE Scoala 30.pdf

31/01/2022 DUCAE Scoala 30E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente scoala MELINESTI - P3.pdf

31/01/2022 Documente scoala MELINESTI - P3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente scoala FILIASI - P2.pdf

31/01/2022 Documente scoala FILIASI - P2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STATUT SI ACREDITARI ACCESO.pdf

31/01/2022 STATUT SI ACREDITARI ACCESOE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DUCAE SOLICITANT.pdf

31/01/2022 DUCAE SOLICITANTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Anexa 5-Acord de parteneriat-EDU   ACCES.pdf

31/01/2022 Anexa 5-Acord de parteneriat-EDU   ACCES99B88EDDEEED4B5811520222131D250C27824D306DD66CDB71E4D
B9420395023

DOVADA EXPERIENTA ACCESO.pdf

31/01/2022 DOVADA EXPERIENTA ACCESOC22746B6EA3E34D84203D8BF4AB5A48E44B0301158DBE7A83FD809
8A4E95C7F2

Documente-Scoala Mihai Viteazul.pdf

31/01/2022 Documente-Scoala Mihai ViteazulE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte FSE

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

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

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Nita Andreea Mihaela

Presedine - Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0743108885

office@accesoltenia.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect
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Nita Andreea Mihaela

Presedinte - Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0743108885

office@accesoltenia.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Contribuţie privată

Lider - ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

Calitatea entităţii în proiect

Furnizor de consiliere si orientare profesională

Cod CAEN relevant

Asociatia de Consultanta si Consiliere Economico Sociala Oltenia ACCESO–este un ONG si are ca obiective promovarea de masuri
privind informarea,consilierea si orientarea scolara si profesionala pt elevi/studenti,dar si pt pers.aflate in cautarea unui loc de
munca,promovarea de măsuri active de ocupare,promovarea egalităţii de şanse,dezvoltării si incluz.sociale, gestionarea resurselor cu
scopul optimizării domeniului economic şi social sprijinind pers.care aparţin grupurilor vulnerabile,organizarea de cursuri de formare
profesională.Promoveaza educatia non-formala prin prog. de voluntariat dedicate tinerilor,elevilor si studentilor.S.are experienta in
implementarea a peste 20 proiecte (RICOP,PHARE si FSE) si nationale de peste 10 ani,obtinand rez.care au depasit indicatorii:1.O sansa
pentru dezvoltare–Phare(2005-2007)2.CONSTRUCT–Centru de calificari pentru infrastructura rutiera–FSE(2011-
2013)3.CALISIG–Calificare pentru o slujba mai sigura-FSE-(2010-2012),4.Masuri integrate in zona marginalizata Amarastii de Jos
ID115018-proiect in care a furnizat servicii de informare,consiliere si formare pentru un GT de peste 620 pers. in perioada iunie
2019–martie 2021,etc.In prezent deruleaza 2 proiecte POCU,in ambele fiind incluse activitati de informare,consiliere si orientare
profesionala:1.Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor LTTA Craiova-ID130647 in care furnizeaza ca
partener servicii de consiliere si orientare scolara din octombrie 2020–decembrie 2022.si 2.Sprijin pt autosustenabilitatea a 32 de
intreprinderi sociale in Reg. de SV Oltenia.ACCESO are experienta in activitatile proiectului de peste 5 ani,iar in cadrul acestuia va fi

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

Sursa de cofinanţare

Buget local

Membru  1 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

Calitatea entităţii în proiect

Nivel ISCED 0-2

Cod CAEN relevant

Partener 1 - Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Craiova este acreditata ISCED 0-2 si are ca misiune de a asigura accesul tuturor copiilor la
o educatie de calitate si cresterea ratei de succes scolar. Scoala s-a infiintat in anul 1971 si a furnizat servicii educationale, incercand in

Capacitate administrativă
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permanenta sa se adapteze la cerintele actuale si sa se alinieze recomandarilor europene. Scoala are experienta in implementarea de
proiecte din fonduri proprii si/sau in regim de voluntariat, dar si din fonduri nationale si europene de peste 5 ani, si anume: 1. Ici et ailleurs:
ma vie quotidienne et mes passions 2019-1-FR01-KA229-063038_4/ 2462,(2019-2021) GECMISTEN GELECEGE OYUNLARLA ELELE,
2.- GECMISTEN GELECEGE OYUNLARLA ELELE - 2020-1-TR01-KA229-092981_3/2816 (2020-2022), TEEN THINKERS 2020-1-TR01-
KA229-092959_2/2818, All The World 's A Stage 2020-1-PL01-KA229-082202_3/2817(2020 - 2022). Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul
este Partenerul 1 si va fi implicat in activitatile A1.1– in cadrul careia va asigura de inscrierea GT, A1.2– va amenaja spatiul outdoor, A3.1-
in cadrul careia va realiza atelierele Strong Young Minds prin sustinerea acestora de catre 10 de cadre didactice(perfectionate anterior in
A2)si A4-in cadrul careia va asigura implementarea clubului ALTFELsustinut de 10 de cadre didactice(perfectionate anterior in A2). In
cadrul A2 va pune la dispozitie spatiul pentru desfasurarea cursului de perfectionare a cadrelor didactice.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Buget local

Membru  2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

Calitatea entităţii în proiect

Nivel ISCED 0-2

Cod CAEN relevant

Scoala Gimnaziala Filiasi este cea mai mare scoala cu clasele I-VIII din jud. Dolj,autorizata ISCED 0-2 avand ca structuri:3 scoli cu cls. I-
VIII,Scoala de Rromi-clasele I-IV,4 gradinite cu program normal si prelungit.Scoala are laboratoare,cabinete,biblioteci, sala de sport
polivalenta,sala de festivitati,terenuri de fotbal si handbal.Scoala este infiintata din 1968(de cand a fost data in folosita actuala cladire)si
are un nr.mare de elevi care provin din familii care traiesc din beneficii sociale.Ofera copiilor ce provin din aceste familii sprijin
educational,material si moral.Scoala are experienta de peste 10 ani in implementarea de proiecte si programe educationale din fonduri
nationale/europene si s-a implicat,ca partener,in proiecte precum proiectul POSDRU Stop Abandonului Scolar!(2015)al carui obiectiv a
fost prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;in proiect au fost implicati 100 elevi apartinand grupurilor vulnerabile care au
participat la activitati remediale si extracurriculare;proiectele implementate de Fundatia Terre des homes:”Scoala intre clasic si
inovatie”(2013/2014),”Scoala dupa scoala”(2013/2014)si Centrul Educatia 2000+,”Familii de suflet/2012.Scoala Gimnaziala Filiasi este
Partenerul 2 in proiect si va fi implicat in activitatileA1.1– in cadrul careia va asigura de inscrierea GT,A1.2–va amenaja spatiul outdoor,
A3.1-in cadrul careia va realiza atelierele Strong Young Minds prin sustinerea acestora de catre 5 de cadre didactice(perfectionate anterior
in A2)si A4-in cadrul careia va asigura implementarea clubuluiALTFELsustinut de 5 de cadre didactice(perfectionate anterior in A2).In
cadrulA2va pune la dispozitie spatiul pentru desfasurarea cursului de perfectionare

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Buget local

Membru  3 - LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI

Calitatea entităţii în proiect

Nivel ISCED 1-3

Cod CAEN relevant

Partener 3 - Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski este autorizat ISCED 1-3 si are ca misiune sa ofere locuitorilor din zona Nord - Est a
judetului Dolj (si nu numai), tinerilor si adultilor, inclusiv celor proveniti din medii defavorizate, sanse egale de instruire si educatie la

Capacitate administrativă
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standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesionala rapida si eficienta, dezvoltarea carierei in domeniile prioritare mecanic –
electric si IT, contribuind la sporirea calitatii vietii in comunitatea locala. Totodata scoala are ca misiune de a asigura accesul tuturor
copiilor la o educatie de calitate si cresterea ratei de success scolar. Liceul are experienta in implementarea de proiecte si in activitatile
proiectului de peste 5 ani, implementand peste 10 de proiecte locale, din fonduri proprii si/sau in regim de voluntariat, dar si proiecte care
au implicat gestionarea fondurilor publice prin finantari acordate de catre UE, si anume: ROSE – ”Ajuta, Contribuie, Traieste intens,
Implica-te in viitorul tau ! Fii ACTIV !” 374/SGL/R II / 01 octombrie 2018. Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski este Partenerul 3 in si
va fi implicat in activitatile A1.1– in cadrul careia va asigura de inscrierea GT, A1.2– va amenaja spatiul outdoor, A3.1- in cadrul careia va
realiza atelierele Strong Young Minds prin sustinerea acestora de catre 5 de cadre didactice(perfectionate anterior in A2)si A4-in cadrul
careia va asigura implementarea clubului ALTFELsustinut de 5 de cadre didactice(perfectionate anterior in A2). In cadrul A2 va pune la
dispozitie spatiul pentru desfasurarea cursului de perfectionare a cadrelor didactice

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul se va implementa la nivel judetean si activitatile propuse se vor derula la sediile
Partenerilor - unitati de invatamant. La Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski
Melinesti - Partenerul 3, cu sediul in comuna Melinesti, str. Strada Principala, nr.208, se
vor derula activitatile Solicitantului si ale Partenerului 3. Melineşti este o comună în
judeţul Dolj, Oltenia, România, formată din satele Bodăieşti, Bodăieştii de Sus, Godeni,
Melineşti (reşedinţa), Muieruşu, Negoieşti, Odoleni, Ohaba, Ploştina, Popeşti, Spineni,
Valea Mare şi Valea Muierii de Jos. Conform recensământului efectuat în 2011,
populaţia comunei Melineşti se ridică la 3.890 de locuitori, în scădere faţă de
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.460 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (92,66%), cu o minoritate de romi (5,59%). Partenerul 3 este
responsabil e inscrierea si inregistrarea in GT a 85 de elevi si 10 cadre
didactice/personal de sprijin (A1.1) de amenajarea unui spatiu outdoor in cadul scolii
(1.2), de organizarea a 5 ateliere Strong Young Minds (A3.1) si 5 ateliere din CLUBUL
ALTFEL (A4) sustinute de 10 cadre didactice/personal de sprijin perfectionate
Solicitantul este responsabil de organizarea a 5 cercuri interactive pentru 10 cadre
didactice si 85 de elevi, de organizarea a unui curs de perfectionare pentru 10 cadre
didactice, de evaluare a 55 elevi prin evaluare neuropsihologica NEPSY (A3.1), de
organizarea a 3 workshop-uri „Clubul meseriilor" pentru 30 de elevi si de consilierea si
orientarea scolara pentru 30 de elevi

Sud-Vest Oltenia

Dolj

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Melineşti

Informaţii proiect

Proiectul se va implementa la nivel judetean si activitatile propuse se vor derula la sediile
Partenerilor - unitati de invatamant. La Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul, cu sediul in
Craiova, str. leea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, se vor derula activitatile Partenerului 1 si
ale Solicitantului
Zona in care scoala este localizata are suprapopulata. Zona este defavorizata, intrucat
investitiile in domeniul educational nu corespund cu numarul mare de elevi aii Scolii.
Totodata, si sediul ACCES Oltenia este in Craiova, iar activitatea de Management se va
derula in mare parte la Sediul Solicitantului din Str. Sararilor, nr. 31, Craiova, Dolj.
Partenerul 1 este responsabil e inscrierea si inregistrarea in GT a 160 de elevi si 20
cadre didactice/personal de sprijin (A1.1) de amenajarea unui spatiu outdoor in cadul
scolii (1.2), de organizarea a 10 ateliere Strong Young Minds (A3.1) si 10 ateliere din
CLUBUL ALTFEL (A4) sustinute de 20 cadre didactice/personal de sprijin perfectionate
Solicitantul este responsabil de organizarea a 9 cercuri interactive pentru 20 cadre
didactice si 160 de elevi, de organizarea a unui curs de perfectionare pentru 20 cadre
didactice, de evaluare a 100 elevi prin evaluare neuropsihologica NEPSY (A3.1), de
organizarea a 6 workshop-uri „Clubul meseriilor" pentru 60 de elevi si de consilierea si
orientarea scolara pentru 60 de elevi. La sediul Solicitantului se vor realiza cartea tip
Revista, ghidul din cadrul proiectului si toate activitatile de management

Sud-Vest Oltenia

Dolj

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Craiova
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Informaţii proiect

Proiectul se va implementa la nivel judetean si activitatile propuse se vor derula la sediile
Partenerilor - unitati de invatamant. La Scoala Gimnaziala Filiasi - Partenerul 2, cu sediul
in Filiasi str. Racoteanu, nr.148, se vor derula activitatile Solicitantului si ale Partenerului
2.
Zona in care scoala este localizata, Filiasi, este un oras  în judeţul Dolj, cu mic potential
de dezvoltare socio-economica. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia
oraşului Filiaşi se ridică la 16.900 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior
din 2002, când se înregistraseră 18.802 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români
(90,06%), cu o minoritate de romi (6,49%)
Partenerul 2 este responsabil e inscrierea si inregistrarea in GT a 85 de elevi si 10 cadre
didactice/personal de sprijin (A1.1) de amenajarea unui spatiu outdoor in cadul scolii
(1.2), de organizarea a 5 ateliere Strong Young Minds (A3.1) si 5 ateliere din CLUBUL
ALTFEL (A4) sustinute de 10 cadre didactice/personal de sprijin perfectionate
Solicitantul este responsabil de organizarea a 5 cercuri interactive pentru 10 cadre
didactice si 85 de elevi, de organizarea a unui curs de perfectionare pentru 10 cadre
didactice, de evaluare a 55 elevi prin evaluare neuropsihologica NEPSY (A3.1), de
organizarea a 3 workshop-uri „Clubul meseriilor" pentru 30 de elevi si de consilierea si
orientarea scolara pentru 30 de elevi.

Sud-Vest Oltenia

Dolj

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Filiaşi
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectiv GENERAL
Scopul proiectului vizeaza reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu prin implementarea de masuri integrate concrete pentru un
grup tinta de 370 de persoane, elevi si cadre didactice/personal de sprijin din 3 unitati de invatamant din judetul Dolj: Scoala gimnaziala
Mihai Viteazul, Scoala gimnaziala Filiasi si Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinesti.
Obiectivul general vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea a 3 spatii in curtea a
3 unitati de invatamant din judetul Dolj pentru 370 de elevi si cadre didactice/personal de sprijin prin masuri integrate de preventie, masuri
transpuse in activitati de educatie nonformala in sistem outdoor.
Proiectul propus este integrat in Programul Operationl Capital Uman avand ca tinta valorizarea resurselor umane din judetul Dolj, intr-o
maniera sustenabila, adaptata cerintelor societatii moderne si a sistemului de educatie prin asigurarea unor interventii integrate in
domeniul educatiei  Prin oferirea acestui pachet de actiuni complexe – realizarea cercurilor interactive de educatie si constientizare (A1),
perfectionarea profesionala specializata acreditata a cadrelor didactice/personalului de sprijin (A2), implementarea de programe socio-
educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala (A3) si organizarea cluburilor ALTFEL (A4) se va asigura crest.
erea accesului la educatie si formare de calitate, etape care converg spre atingerea obiectivelor POCU.
Proiectul raspunde cerintelor Axei prioritare  1 – Educatie si competente si Prioritatea de investitii 10.i,  intrucat prin toate masurile si
interventiile in cele 3 scoli partenere in proiect, cele 19 cercuri interactive realizate pentru 330 elevi si 40 cadre didactice/personal de
sprijin (A1), perfectionarea a 40 de cadre didactice/personal de sprijin (A2), implementarea programelor socio-educative si organizarea
cluburilor ALTFEL pentru 330 elevi (A3 si A4) se va reduce si se va preveni abandonul scolar timpuriu.
Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific O.S.6.3 intrucat activitatile din proiect reprezinta in fapt masuri integrate de
prevenire care vor reduce parasirea timpurie a scolii pentru minimum 330 elevi. Totodata activitatile si structura diversa a grupului tinta
asigura oportunitati egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma (minimum 12 %
din grupul tinta elevi de etnie roma) si pe elevii din mediul rural (minimum 25 % din grupul tinta elevi sunt din mediul rural). In aceiasi
masura raspunde O.S.6.6, intrucat 40 de cadre didactice/personal de sprijin isi vor imbunatati competentele in vederea promovarii unor
servicii de calitate orientate pe nevoile copiilor si a unei scoli incluzive.

Printre rezultatele propuse in proiect se numara:
- 19 cercuri interactive de educatie si constientizare – masura de preventie
- 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin participanti activi la cercurile interactive de educatie si care constientizeaza
importanta educatiei nonformala in sistem outdoor, ca masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii
- 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala acreditata in domeniul organizarii
si furnizarii educatiei nonformale.  – perfectionarea cadrelor didactice/personal de sprijin reprezinta o masura de preventie.
- 330 elevi beneficiari ai programelor socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in vederea
identificarii unui profil individual
- Implementarea atelierelor Strong Young Minds sustinute de 20 de cadre didactice/personal de sprijin perfectionati in cadrul
proiectului  masura de preventie
- 120 elevi beneficiari ai CLUBULUI ALTFEL, sustinut de 20 de experti, cadre didactice/personal de sprijin perfectionati in cadrul
proiectului.
- Crearea clubului ALTFEL - masura de preventie

Acestea raspund la REZULTATELE ASTEPTATE in cadrul acestei cereri de propunei de proiete intrucat va creste rata de participare la
invatamantul primar si secundar prin dezvoltarea de masuri integrate de preventie propuse si se vor imbunatati competentele personalului
didactic/de sprijin care vor promova servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor.
Proiectul va genera un efect pe termen lung intrucat cercurile interactive  - evenimentele de tip focus-grup au ca scop constientizarea
importantei implementarii in scoli a programelor de educatie non-formala. Constientizarea, prin identificarea de nevoi si propunerea de
solutii personalizate, atat de catre cadrele didactice sau personalul de sprijin, cat si de catre elevi, va dezvolta un comportament centrat
pe rezultate, astfel ca educatia nonformala in spatiul outdoor va fi asimilata de elevi si cadre didactice/personalul de sprijin ca activitati
imperativ necesare, in timp acestea devenind parte din rutina zilnica scolara. Pe langa faptul ca se va realiza o constientizare prin
participarea activa la identificarea si ulterilor implementarea de solutii, activitatile din cadrul proiectului sunt in fapt masuri integrate de
prevenire a abandonului scolar care abordeaza inovatia si creativitatea, concentrate in activitati nonformale realizate in sistem outdoor.

Obiectivele proiectului se incadreaza in prioritatile strategice ale sistemului de educatie. Luand in considerare ca acesta
vizeaza masuri integrate si de preventie privind diminuarea ratei de parasire timpurie a scolii si incurajarea participarii active la activitati
educationale, proiectul sustine prioritatile strategice ale sistemului de educatie. Totodata, obiectivele specifice sunt un reper si contribuie
la atingerea prioritatilor Programului de guvernare si a obiectivelor Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Dezvoltarea sustenabila a unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin crearea a 3 spatii in curtea a
3 unitati de invatamant din judetul Dolj si prin constientizarea a 370 de persoane, elevi si cadre didactice/personal de sprijin, cu
privire la importanta educatiei nonformale in sistem outdoor, ca rol esential in sistemul educational actual si implicarea acestora in
activitati de tip outdoor,  pana la finalul proiectului. Constientizarea se va realiza prin metode aplicate – cercuri interactive de
educatie care vor aborda metoda focus-grup. Participarea la aceste evenimente a unei persoane din comunitate (reprezentant
public sau privat) va contribui la dezvoltarea de idei inovative, iar grupul tinta isi va insusi nevoia de implementare a activitatilor
nonformale in sistem outdoor.

Obiectivul este corelat cu activitatea 1, 3 si 4 din cadrul proiectului si cu rezultatele prognozate, respectiv: 370 elevi si
cadre didactice/personal de sprijin participanti activi la cercuri interactive de educatie constientizati cu privire la  importanta
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educatiei nonformale in sistem outdoor, ca masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii, 1 carte – tip revista care va
cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor educative nonformale si proceduri de eliminare a barierelor in
implementarea metodelor interactive de invatare in sistem outdoor si 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de
invatamant din judetul Dolj, rezultate in cadrul A1., 210 elevi participanti la atelierele Strong Young Minds sustinute de 20 cadre
didactice/personal de sprijin, 120 de elevi particinanti la CLUBUL ALTFEL sustinut de 20 de cadre didactice/personal de sprijin

2. OS2 – Imbunatatirea de competente pentru 40 de cadre didactice/personal de sprijin care vor urma un curs de Educatie
nonformala pentru o scoala Altfel, in vederea promovarii si implementarii unor servicii educationale de calitate prin implicarea
directa in derularea cercurilor interactive, a atelierelor Strong Young Minds si a activitatilor din cadrul CLUBULUI ALTFEL, in
primele 6 luni de implementare ale proiectului. Obiectivul este corelat cu activitatea 2 din cadrul proiectului si cu rezultatele
prevazute a se realiza, respectiv: 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala
acreditata in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale, rezultat in cadrul A2.

3. OS3. Cresterea ratei de participare in invatamantul primar si secundar prin implementarea de programe socio-educationale
pentru 330 de elevi, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural, care vor participa activ la atelierele
socio-educationale Strong Young Minds (210 elevi din clasele 0-VI), worksop-urile Clubul meseriilor (120 elevi clasele VII-VIII) si
la CLUBUL ALTFEL (120 elevi clasele VII-VIII). Pana la finalul proiectului 330 de elevi isi vor insusi valori educationale, iar
interesul pentru educatie va creste semnificativ prin participarea la activitati nonformale in sistem outdoor. Rezultatele activitatii se
vor cuantifica prin rezultatele obtinute la scoala, astfel se va observa o imbunatatire fata de anul anterior. Totodata se va masura
impactul activitatilor si prin feedback-ul realizat de experti sumarizat in ghidul ”FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE
ESTI„. Obiectivul este corelat cu activitatile 3 si 4 din cadrul proiectului si cu rezultatele prognozate, respectiv:210 elevi din clasele
0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru obtinerea de performante superioare in domeniul scolar si cel
extrascolar, 210 referate personalizate,210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds, 120
elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea
la workshop-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in baza CCP (Platforma Cognitom Career Planner), 120 elevi si 40 cadre
didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in sistem outdoor, rezultate in cadrul A3 si A4, un program de
voluntariat activ care va inova social clubul ALTFEL

4. OS4 Dezvoltarea a 4  masuri integrate de preventie prin implementarea de activitati centrate pe nevoile elevilor, activitati abordate
in maniera incluziva si etapizata: constientizare, evaluare si implementare. Cele 4 masuri sunt reprezentate de 1. cercurile
interactive prin metoda focus-grup  - prima etapa o reprezinta constientizarea celor 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin
prin cercurile interactive utilizand metoda focus-grup, 2. atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY pentru 210 elevi si sustinute de 20 cadre didactice/personal de sprijin, 3. consilierea vocationala si
orientarea scolara prin workshop-urile „Clubul meseriilor” si evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP) pentru 120
de elevi si 4. infiintarea CLUBULUI ALTFEL, atat pentru cei 120 elevi cat si pentru 20 cadre didactice. Perfectionarea celor 40 de
cadre didactice si implicarea lor in activitatile proiectului si a celor 4 masuri implicit, asigura sustenabilitatea acestora. .Obiectivul
este corelat cu activitatile 1,3 si 4 din cadrul proiectului si cu rezultatele prognozate, respectiv: 4 masuri integrate de preventie
create: 1 – cercurile interactive privind educatia si constientizarea utilizand metode inovative (cu participarea unui membru din
comunitate/cadru didactic, metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile „Clubul meseriilor” si evaluarea prin
Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea CLUBULUI ALTFEL

Context

Proiectul se incadreaza in prioritatile strategice ale sistemului de educatie astfel:
Acordul de Parteneriat 2014-2020:Obiectivele specifice 1,3 si 4 se incadreaza in obiectivele Acordului,intrucat proiectul in sine(spatiile
outdoor create,masurile integrate de preventie in educatie propuse)este o investitie in educatie si formare.Obiectivul tematic10–investitii in
educatie si formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor si invatare pe tot parcursul vietii al Acordului este sustinut de Obiectivul
general al proiectului care vizeaza crearea unui program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin amenajarea a 3 spatii in
curtea a 3 scoli din jud. Dolj pentru 370 elevi si cadre didactice prin masuri integrate de preventie.
Programul National de Reforma 2014:Obiectivul specific 4 al proiectului vizeaza dezvoltarea a  4 masuri integrate de preventie prin
implementarea de activitati centrate pe nevoile elevilor si se incadreaza in obiectivele Programului National de Reforma 2014,intrucat
activitatile prevazute sustin continuarea reformelor in domeniul educatiei si formarii,in vederea asigurarii unui invatamant adaptat cerintelor
pietei muncii si centrat pe dezvoltare personala si sociala,cu impact pozitiv asupra prevenirii si combaterii parasirii timpurii a scolii.In
2014,pe baza evaluarii situatiei economice si a informatiilor cuprinse in Programul de Convergenta si Programul National de Reforma
2014,Comisia a adresat Romaniei un set de 8 recomandari specifice,printre care si cresterea calitatii si accesului la educatie,reducerea
saraciei si incluziunea sociala.
Recomandarile Specifice de Tara 2014 si 2015:Obiectivele specifice 2 si 3 din cadrul proiectului se incadreaza direct in prioritatile
strategice formulate in Recomandarile Specifice de Tara,si anume Cresterea calitatii educatiei,intrucat acestea vizeaza imbunatatirea de
competente pt 40 cadre didactice si cresterea ratei de participare in invatamantul primar/secundar prin implementarea de programe socio-
educationale pt. 330 elevi.
Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii 2015-2020:Obiectivele specifice 1 si 2 sustin realizarea unei reforme eficiente si
sprijina modalitatile de combinare a celor 2 tipuri de invatare–formal si nonformal–prioritate a Strategiei nationale de invatare pe tot
parcursul vietii.Dezvoltarea sustenabila a programului integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin crearea a 3 spatii in curtea a
3 scoli din Dolj si prin constientizarea a 370 persoane,elevi si cadre didactice cu privire la importanta educatiei nonformale,ca rol esential
in sistemul educational actual si implicarea acestora in activitati de tip outdoor,surprinde in mod clar abordarea integrata a proiectului care
este imperativ necesara pentru sustinerea Strategiei nationale pe tot parcursul vietii.
Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii:Obiectivul specific 3 al proiectului,Cresterea ratei de participare in
invatamantul primar si secundar prin implementarea de programe socio-educationale pentru 330 elevi,contribuie la atingerea obiectivului
pe termen scurt al Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii,si anume Implementarea unui sistem eficient de politici
si masuri de prevenire,interventie si compensare pentru a solutiona cauzele majore ale PTS,cu accent pe tinerii care se afla deja in grupa
de varsta 11-17 ani.Totodata asigura atingerea obiectivului pe termen lung contribuind la cresterea inteligenta si incluziva a Romaniei prin
reducerea nr. de pers.in risc de somaj,saracie s exluziune sociala.
Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor 2012-2020:Obiectivele specifice 1 si 3
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subliniaza ca se va pune accentul pe elevii apartinand minoritatii roma si din mediul rural,astfel se va sustine obiectivele Strategiei
Guvernului Romaniei de incluziune prin incadrarea si sustinerea Obiectivului tematic 9-Promovarea incluziunii sociale,combaterea saraciei
si a oricarei forme de discriminare vizeaza asigurarea unui parcurs cat mai lung in sistemul educational pt copiii romi care este vazuta
esentiala pentru ruperea cercului vicios inter generational al saraciei.
Proiectul se incadreaza in prioritatile sectoriale la nivel educational in domeniul educatiei preuniversitare,intrucat propune o abordare
coerenta a activitatilor,care conduc la devoltarea unui sistem de educatie incluziv.Pentru fiecare prioritate sectoriala,acesta contribuie
astfel:Acordul de Parteneriat 2014-2020:Proiectul se incadreaza in prioritatea Acordului,investitii in educatie,formare si formare
profesionala pt dezvoltarea competentelor si invatare pe tot parcursul vietii si raspunde nevoilor de dezvoltare propuse prin implementarea
a 4 masuri preventive integrate concrete:ateliere privind educatia si constientizarea utilizand metode inovative,atelierele Strong Young
Minds personalizate in baza evaluarii neuropsihologice NEEPSY,consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshopurile Clubul
meseriilor si evaluarea prin Platforma(Soft-ul) Cognitom Career Planner si derularea CLUBULUI ALTFEL.Programul National de Reforma
2014:prin implementarea de activitati centrate pe nevoile elevilor,activitati abordate in maniera incluziva si
etapizata:constientizare,evaluare si implementare(constientizarea celor 370 elevi si cadre didactice prin cercurile interactive utilizand
metoda focus-grup,atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii neuropsihologice NEEPSY pentru 210 elevi si sustinute
de 20 dintre cele 40 cadre didactice/personal de sprijin,consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile Clubul
meseriilor,evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner pt.120 elevi si infiinarea CLUBULUI ALTFEL sustinut de celelalte 20 cadre
didactice/personal de sprijin)va creste rata de participare la invatamanul primar si secundar pt 330 elevi.Recomandarile Specifice de Tara
2014 si 2015:Perfectionarea a 40 de cadre didactice,atelierele personalizate,workshop-urile, dar si evaluarea neuropsihologia NEEPSY si
consilierea vocationala si orientarea scolara prin evaluarea in baza Platformei (Soft-ului) Cognitom Career Planner sustin Recomandarile
Specifice de Tara 2014 si 2015,respectiv,Cresterea calitatii educatiei.Strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii 2015-
2020:Activitatile de perfectionare pt. cele 40 cadre didactice si activitatile dedicate elevilor:atelierele,workshop-urile si clubul ALTFEL se
incadreaza clar in prioritatile sectoriale ale Strategiei.Concret,330 elevi din cadrul a 3 scoli vor participa la ateliere interactive si workshop-
uri personalizate centrate pe nevoile elevilor,dar si la activitati de consiliere si orientare scolara.Dezvoltarea programului integrat de
educatie nonformala in sistem outdoor prin crearea a 3 spatii in curtea a 3 scoli din jud. Dolj si constientizarea a 370 persoane,elevi si
cadre didactice, cu privire la importanta educatiei nonformale in sistem outdoor,va reduce prasirea timpurie a scolii.Strategia Guvernului
Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor 2012-2020:Avand in vedere ca GT este compuns din minim 25%
elevi din mediul rural si 12% elevi de etnie roma,proiectul se incadreaza prioritatile Strategiei care vizeaza asigurarea unui parcurs cat mai
lung in sis. educational pt copiii romi esential pt ruperea cercului vicios inter generational al saraciei si pentru incluziunea sociala a
acestora.Proiectul implica un minimum de 12% elevi roma,aspect care vizeaza sustinerea Strategiei intrucat din totalul pers. considerate
analfabete,229.721,aproape 30% apartin minoritatii rome(67.480).Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a
Scolii:Obiectivele proiectului faciliteaza si asigura implementarea Masurii 5:Elaborarea si implementarea planurilor de asigurare a
accesului adecvat la o educatie de calitate si a Masurii 11:Consilierea si sprijinirea initiativelor privind consilierea elevilor din interiorul si
din afara sistemului de educatie prin ativitatile outdoor propuse,dar si prin consilierea si orientarea scolara
autorizata(NEPSY,CCP).Incadrarea in prioritati specifice:Conform Strategiei de dezvoltare a jud. Dolj,masurile de preventie reprezinta o
cale de acces catre progres.Masurile integrate utilizate in proiect sustin preventia si educatia formala prin educatia nonformala.Obiectivele
proiectului se incadreaza in prioritatile strategice ale sistemului de educatie,sunt in conformitate cu POCU 2014-2020,AP 6,Prioritatea de
investitii 10.iv,O.S.6.3 si O.S.6.6. si sustin atingerea obiectivelor POCU.Acesta se va implementa la nivel judetean:Melinesti,Filiasi si
Craiova.Zonele in care isi desfasoara activitatea sunt marginalizate:zona rurala-Melinesti,comunitati defavorizate din punct de vedere
socio-economic,slab dezvoltata-Filiasi si zona suprapopulata a orasului,cu un nr. semnificativ de pers. roma si persoane defavorizate,la
periferia Craiovei-Sc.Gimnaziala Mihai Viteazul.Proiectul asigura implementarea coerenta a masurilor incluse in Strategia Nationala
privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii astfel:Masura 1 din Strategie:asigurarea accesului la educatie si o educatie de calitate pentru
toti copii.Proiectul contribuie la asigurarea unui invatamant primar si gimnazial de calitate pentru 330 elevi,acordand sanse egale.De
spatiile outdoor beneficiaza toti elevii,cadrele didactice perfectionate vor avea plus valoare in actul educational.Masura 2 din
Strategie:asigurarea finalizarii invatamantului obligatoriu de catre toti copiii.Proiectul contribuie la implementarea acestei masuri prin
activitatile interactive si implicarea directa a copiilor la cercurile interactive,programul integrat de educatie nonformala si la clubul
ALTFEL.Masura 3 din Strategie:Reintegrarea in sistemul educational a pers.care au parasit timpuriu scoala.Proiectul implica participarea
activa a parintilor la actul educational,ceea ce vizeaza concentrarea lor si asupra educatiei altor copii din familie.Asigurarea ofertei
adecvate de programe educationale si promovare a proiectului,va atrage si alti elevi care au abandonat scoala,activitatile outdoor
implementate fiind unele atractive pentru care ar alege reintegrarea acestora.Masura 4 din Strategie:Dezvoltarea sprijinului institutional
adecvat.Implementarea proiectului va consolida capacitatea scolilor de a implementa proiecte si programe prin care se va reduce

Justificare

Interventiile propuse sunt justificate prin problemele identificate ale GT detaliate in Analiza de nevoi realizata la nivelul celor 3 scoli si
atasata cererii de finantare.Aceasta reflecta vulnerabilitatea elevilor(lipsuri, elevi din mediul rural, elevi de etnie roma), dar si problemele
reale ale scolilor.Corelate cu directivele nationale,principalele probleme,nevoi si solutii sunt:Problema 1-risc de abandon scolar.Numarul
elevilor s-a diminuat semnificativ in ultimii ani,procentul depasind20%,fenomen identificat la nivel national(Conform Raportului National
oficial publicat de Ministerul Educatiei in 2019),dar si judetean(Conform analizei populatiei scolare realizata in ultimii 3 ani 2017-2020 de
catre ISJ Dolj).Cu acest fenomen se confrunta si cele 3 scoli,procentul depasind 20%.Scolile nu au un spatiu amenajat pentru activitati
outdoor,care sa le permita sa organizeze activitati interactive,cu atat mai mult nu implementeaza programe care sa combata abandonul
scolar.Lipsa unei interventii integrate bazata pe preventie acutizeaza cresterea ratei somajului si  anlfabetismului.Conform analizei de
nevoi,putin peste nota 6 este media celor 3 scoli la Evaluarea Nationala din clasa a 8-a.NEVOIA unei interventii integrate este o prioritate
pentru cele 370 pers. din GT,intrucat lipsa unor activitati nonformale care sa creasca motivatia atat a elevilor cat si a cadrelor didactice
provoaca o lipsa de interes pentru educatia formala,in consecinta apare fenomenul de abandon scolar.Nevoia de sprijin si integrare se
realizeaza prin activitatile nonformale propuse in proiect,educatie nonformala care aduce plus valoare pentru reducerea efectelor
abandonului scolar si totodata contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii.Nevoia
de implementare a proiectului a aparut ca urmare a ratei de abandon scolar crescut.Acesta genereaza somaj,excluziune sociala, saracie
si probleme de sanatate. SOLUTIA este reprezentata de organizarea activitatilor nonformale,perfectionarea cadrelor didactice in domeniul
organizarii si furnizarii educatiei nonformale,dar si crearea si dezvoltarea clubului ALTFEL.Resursele alocate sustin GT,diminuand
semnificativ premisele problemei expuse.Activitatile propuse sustin educatia formala si incurajeaza participarea elevilor care se afla in
situatia de risc cu privire la neincheierea situatiei scolare.Resursele umane din cadrul proiectului sustine cresterea ratei de participare in
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invatamantul primar si secundar pentru 330 de elevi,ii va motiva pentru implicarea si participarea activa la atelierele socio-educationale
Strong Young Minds(210 elevi din clasele 0-VI),la worksop-urile Clubul meseriilor(120 elevi clasele VII-VIII)si la CLUBUL ALTFEL(120
elevi clasele VII-VIII).Cele 4  masuri integrate de preventie activitatile centrate pe nevoile elevilor,abordate in maniera incluziva si
etapizata:constientizare, evaluare si implementare reprezinta valoare adaugata care se integraza in cadrul de activitati propuse si sustin
sustenabilitatea proiectului.Prin participarea GT la activitatile nonformale in sistem outdoor va creste interesul in procesul de invatare dar
si media la Evaluarea Nationala,oferind elevilor incredere si convingerea ca pot sa reuseasca profesional.Solutia adoptata prin
proiect,aceea de a dezvolta si implementa un program integrat de educatie nonformala in sistem outdoor prin spatiile outdoor si raspunde
direct rezolvarea nevoilor GT descrise,dar si la problemele identificate.Problema 2-Lipsa serviciilor de consiliere in momente critice ale
elevilor.Conform datelor statistice furnizate Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa in anul 2021,exista 1.200 consilieri,pentru
aprox.3 milioane de elevi.Sistemul educational din Romania traverseaza o criza de resurse in ceea ce priveste consilierea
scolara.Conform analizei de nevoi realizata si atasata,scolile partenere nu au un consilier care sa sustina cei aproape 3000 elevi,atunci
cand acestia se afla in situatii de risc.NEVOIA unor servicii de consiliere si orientare este remarcata chiar de elevi.Ei sunt primii care
acuza lipsa consilierii,intrucat aleg un profil in functie de indrumarea parintilor sau influentati de ceea ce se discuta a fi “de viitor” in spatiul
public.Abandonul scolar este o alegere a elevului si/sau a parintelui,fara o indrumare.Fara o expertiza de specialitate a consilierului
scolar,elevii realizeaza ca nu se regasesc in sistemul de invatamant si abandoneza studiile,astfel aceasta nevoie este o cauza care
genereaza si problema 1 identificata.Lipsa consilierii in invatamantul primar si gimnazial duce la ignorarea aproape completa a educatiei
formale.1 consilier la 800 elevi,asa cum prevede legea este insuficient.SOLUTIA propusa prin proiect vizeaza evaluarea,consilierea si
orientarea scolara certificata,activitati care stau la baza activitatilor nonformale in sistem outdoor.Resursele umane si materiale(detaliate la
fiacrea activitate)sunt corelate cu solutiile propuse.O importanta componenta in conturarea traseului socio-profesional al elevilor o are
implicarea directa a parintilor in viata scolara.In proiect se va mentine permanent o buna comunicare intre scoala si parinti/tutori.Implicarea
acestora,la intalnirile de prezentare a rezultatelor obtinute contribuie la solutionarea nevoilor identificate.Problema 3-Saracia si lipsa
resurselor financiare este o problema si o cauza determinanta a abandonului scolar.Conform Analizei de nevoi cele 3 scoli partenere au
peste 2800 de elevi inscrisi in clasele 0-VIII,dintre care peste 12% au parintii plecati in strainatate (363 elevi),peste 100 sunt elevi CES
(Copii cu Cerinte Educationale Speciale),peste 200 copii sunt de etnie roma,dintre care doar jumatate declarati,118 copii care beneficiaza
de bursa sociala,iar 40 copii de bursa de boala.Parintii nu au bani pt.a le oferi elevilor oportunitatea participarii la activitati extrascolare,cu
atat mai mult in mediul rural unde se adauga lipsa spatiilor si a oportunitatilor.In Acordul de Parteneriat 2014-2020-85,7%dintre parintii
elevilor care au abandonat scoala invoca factori legati de saracie(69,2%dintre acestia invoca lipsa resurselor pt. imbracaminte si
incaltaminte)si 14% au declarat ca abandonul scolar este legat de lipsa importantei educatiei.Totodata scolile nu au un spatiu amenajat
pentru activitati outdoor si nici  resurse financiare sa implementeaze programe de sprijin pentru elevi.Conform cercetarii Calitatea vieţii în
Romania în context european,realizata de Institutul de cercetare a Calitatii Vietii in 2019 parasirea scolii este o consecinta directa a
nivelului scazut a resurselor financiare.Contextul educational si socio-economic la nivel national (Romania ocupa locul 4 in 2018 in topul
statelor cu cel mai mare numar de tineri care nici nu lucreaza si nici nu invata(NEET),arata datele Eurostat),regional si local (judetul Dolj
care se afla in primele 5 judete din tara cu cea mai mare rata a somajului conform Raportului ANOFM din 2021)arata ca rata somajului in
randul tinerilor a atins o cota ridicata,efect generat de rata semnifiativ accelerata a abandonului scolar.NEVOILE elevilor vizeaza
motivarea si consilierea permanenta pentru a participa activ la actul educational si a-si depasi situatia prin fortele proprii.SOLUTIILE
propuse prin proiect vizeaza pachete pentru elevi si cadre didactice,activitatile de consiliere si orientare,dar si sustinearea workospurilor si
atelierelor care au ca obiectiv cresterea increderii in fortele proprii,astfel contribuind la diminuarea acestui fenomen.Resursele puse la
dispozitie sustin solutiile propuse.Problema 4:Excluziunea sociala si discriminarea in mediile dezavantajate:Conform Strategiei Guvernului
Romaniei a Cetatenilor Romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2021-2027, 2/3 dintre etnicii romi nu au absolvit nicio forma de
invatamant.Problemele indentificate anterior se accentueaza in randul elevilor din rural si elevilor roma.NEVOIA de intelegere si integrare
a elevilor care apartin grupurilor vulnerabile se reflecta in rezultatele slabe şcolare identificate si in Analiza de nevoi.SOLUTIE:Implicarea
elevilor din categoria grupurilor vulnerabile sunt o prioritate in selectia GT.Situatia prezentata constituie un temei suficient pentru
necesitatea implementarii proiectului care vizeaza cresterea motivatiei elevilor(si a famillior acestora),a cadrelor didactice pt. facilitarea
procesului de invatare al copiilor care intampina dificultati.Problema 5.Lipsa unui program care sa motiveze implicarea continua a cadrelor
didactice in formare si perfectionare. Nevoia cadrelor didactice de a-si insusi medode de predare adaptate la cerintele educationale se
reflecta in gradul de interes al elevilor pentru scoala.Un cadru didactic care reuseste sa atraga elevii prin metode interactive si atractive
reprezinta solutia si pt. reducerea abandonului scolar.Solutia adoptata prin proiect este motivarea acestora,perfectionarea si implicarea lor
ca experti in cadrul proiectului.Valoarea adaugata consta in faptul ca reusitele participantilor la proiect(330 elevi)pot fi un reper pentru
ceilalti elevi,dornici de reusita scolara si sociala la care nu ar putea sa aiba acces in aceeasi masura doar prin conditiile de educatie
formala puse la dispozitie prin sistemul educational.Dezvoltarea si mentinerea dupa finalizarea proiectului a clubului ALTFEL va fi un
avantaj pentru elevii si cadre didactice pentru ca-si vor putea desfasura activitatile nonformale in conditii optime de lucru.Un alt aspect
care confera valoare adaugata proiectului este acela ca,reusita unei astfel de demers refletata in rezultatele scolare ale elevilor,va incuraja
un nr. mai mare de scoli sa promoveze activitatile nonformale in sistem outdoor.La capitolul valoare adaugata se inscrie si imbunatatirea
relatiei scoala-familie,familia devenind mai constienta de importanta finalizarii studiilor in beneficiul conturarii unui traseul educational
predictibil si stabil.Familiile cu o situatie financiara precara sau marginalizate(in special din mediul rural,zonele dezavantajate economic
cum sunt cele 3 scoli unde locuiesc multe familii sarace,dezorganizate,cu parintii plecati in strainatate sau de etnie roma)pun accentul pe
stabilitatea viitorului elevilor.Valoarea adaugata se transmite celor 40 cadre didactice care isi vor insusi tehnici de implementare a
activitatilor educative outdoor si pentru alte categorii de grupuri vulnerabile,in scolile in care predau.

Grup ţintă

In vederea eficientizarii si a obtinerii rezultatelor asteptate in urma implementarii proiectului si a atingerii scopului acestuia, grupul tinta se
va identifica si inregistra, tinandu-se cont de urmatoarele criterii:
Pentru grupul tinta elevi:
- Sa fie Elevi din invatamantul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-VIII (ISCED 1-2), in special elevi din grupurile vulnerabile, cu
accent pe elevii apartinand minoritatii rome, elevi din mediul rural, elevi cu dezabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate socio-
economic, elevi incadrati la una dintre cele 3 unitati partenere in proiect, aspect dovedit de o adeverinta de inmatriculare la data la care
persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect
- au domiciliul/ locuiesc in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul – Judetul Dolj

Pentru grupul tinta cadre didactice/personal de sprijin
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- sa fie angajat intr-una dintre cele 3 institutii partenere/ institutii de invatamant preuniversitar obligatoriu, publica sau privata
autorizata/acreditata, localizata in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in cazul cadrelor didactice, iar in cazul
personalului de sprijin sa fie pe una din functiile mentionate in Legea Educatiei.
- sa isi dea acordul scris ca va dori sa se implice in derularea activitatilor prevazute prin proiect si destinate grupului tinta – elevi
inmatriculati in invatamantul preuniversitar obligatoriu.

DIMENSIUNEA GRUPULUI TINTA:
Grupul tinta este format din 370 de elevi si cadre didactice/personal de sprijin, dintre acestea: 330 elevi din invatamantul preuniversitar
obligatoriu, clasele 0-VIII (ISCED 1-2), in special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii rome, elevi din
mediul rural, elevi cu dezabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate socio-economic din cadrul celor 3 institutii de invatamant partenere
si 40 de cadre didactice/personal de sprijin
Grupul tinta vizat este din minimum 3 institutii de invatamant, institutiile partenere (P1+P2+P3) si respecta tintele minime ale indicatorilor
din GSCS, astfel:
- 4S94 Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/ schimb de bune practici etc - 40 de
persoane
- 4S223 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar)  - 330 elevi
- 4S223.1 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar), din care: - Elevi din invatamantul primar  - 90 elevi
- 4S223.1.1 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar), din care: - Elevi din invatamantul primar, din care: - Roma  - 10 elevi
- 4S223.1.2 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar), din care: - Elevi din invatamantul primar, din care: - Din zona rurala 25 elevi
- 4S223.2 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar), din care: - Elevi din invatamantul gimnazial  - 240 de elevi
- 4S223.2.1 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar), din care: - Elevi din invatamantul gimnazial, din care: - Roma  - 30 de elevi
- 4S223.2.2 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamantul primar si
secundar), din care: - Elevi din invatamantul gimnazial, din care: - Din zona rurala  - 60 de elevi

Cele 40 de cadre didactice/personal de sprijin (4S94 Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/
schimb de bune practici etc - 40 de persoane) vor participa la activitati de formare in cadrul A2 si ulterior toti cei 40 vor fi experti in cadrul
proiectui. (20 pe subactivitatea A3.1 si 20 pe A4)

Structura grupului tinta este urmatoarea:
Grup tinta TOTAL: 330 elevi dintre care – 120 din clasele 7-8, 120 elevi 5-6, 90 elevi primar  si 40 cadre didactice/personal de sprijin,
repartizate astfel:
Partener 1 = 160 elevi din care: 60 elevi (7-8), 60 elevi (5-6), 40 elevi primar si 20 cadre didactice/personal de sprijin
Partener 2 = 85 elevi din care: 30 elevi (7-8), 30 elevi (5-6), 25 elevi primar si 10 cadre didactice/personal de sprijin
Partener 3 = 85 elevi din care: 30 elevi (7-8), 30 elevi (5-6) si 25 elevi primar si 10 cadre didactice/personal de sprijin
 Din cei 330 elevi:
- 85 elevi sunt din mediul rural, respectiv 25,7%
- 40 elevi sunt de etnie roma, respectiv 12%

Selectia grupului tinta se va realiza pe criteriu primul venit/primul servit. Se va asigura egalitatea de sanse si non-discriminarea. Fiecare
elev va avea la dosar un acord din partea parintilor/tutorelui privind participarea la activitatile din cadrul proiectului. Se vor asigura
oportunitati egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe minoritatile rroma si elevii din mediul rural.
CATEGORIILE DE GRUP TINTA SI ACTIVITATILE LA CARE PARTICIPA:
Activitatea 1: 330 de elevi si 40 de cadre didactice/personal de sprijin
Activitatea 2: 40 de cadre didactice/personal de sprijin
SubActivitatea 3.1: 210 elevi in clasele 0-VI si 20 de cadre didactice/personal de sprijin
SubActivitatea 3.2: 120 elevi in clasele VII-VIII
Activitatea 4: 120 de elevi si 20 de cadre didactice/personal de sprijin

Grupul tinta este corelat direct cu problemele identificate la sectiunea Justificare. In sectiunea Justificare au fost evidentiate probleme
concrete ale GT si s-a argumentat solid nevoia de implementare a proiectului, avand in vedere vulnerabilitatea acestuia, intrucat
activitatile nonformale in sistem outdoor sunt create in special pentru elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand
minoritatii rome, elevi din mediul rural, elevi cu dezabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate socio-economic.
Implicarea si mentinerea in activitatile proiectului a elevilor care beneficiaza de servicii de stimulare a participarii la educatie: Expertii din
proiect vor stimula implicarea elevilor si mentinerea acestora in activitatile proiectului, evidentiind permanent beneficiile lor. Implicarea in
proiect si atragerea in grupui tintă va fi realizata in special de expertii grup tinta si de coordonatorii celor 3 unitati de invatamant prin
discutii libere si deschise cu acestia, prin promovarea proiectului si explicarea cum pot activitatile din grupul tintă sa ii ajute pe termen lung
punand accent pe increderea in sine, orientarea scolara, obtinerea unor rezultate mai bune la invatatura, dezvoltarea socio-emotionala.
Mentinerea in activitatile proiectului se va realiza si prin oferirea grupului tina a pachetelor oferite in cadrul cercurilor interactive si pachete
de catering (A1.2), pachetele oferite la curs (A2) si echipamentele sportive (A3.1). Crearea spatiilor outdoor reprezinta un stimulent pentru
implicarea cadrelor didactice, intrucat acestia isi pot desfasura activitatea intr-un cadru adecvat, spatiu amenajat corespunzator.
Beneficiile grupului tinta care beneficiaza de serviciile educationale (elevi): Beneficiile celor 330 de elevi sunt remarcabile si ele se pot
clasifica in beneficii pe termen scurt sau lung.Beneficiile pe termen scurt vizeaza pachetele din cadrul cercurilor interactive (pix, set carioci
– culori, agenda, mapa cu fise interactive pentru focus-grup, set post-it), catering si echipamente sportive, iar beneficiile pe termen lung se
concretizeaza in imbunatatirea situatiei scolare ca urmare a implicarii in activitatile nonformale derulate prin proiect, astfel s-ar crea
oportunitatea de a obtine burse de studiu ca urmare a unei situatii scolare bune, obtinerea unei note mari la Evaluarea Nationala,
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orientarea scolara pentru elevii din clasele VII-VIII, oportunitatea desfasurarii unor activitati in spatii amenajate, cresterea stimei de sine,
imbunatarirea realatiei cu parintii si cadrele didactice si au beneficiul de a invata intr-o scoala incluziva, centrata pe nevoile elevilor.
Beneficiile Personalului didactic/personalului de sprijin: Cele 40 de persoane personal didactic/personal de sprijin vor avea beneficii pe
termen scurt dar si pe termen lung. Beneficiile pe termen scurt vizeaza pachetele din cadrul cercurilor interactive (pix, set carioci – culori,
agenda, mapa cu fise interactive pentru focus-grup, set post-it), catering, pachete curs - 1 suport curs, 1 stick, block-notes, 1 pix. Totodata
acestia isi dezvolta portofoliul si metodele de predare prin participarea la cursul de perfectionare in domeniul organizării şi furnizării
educaţiei nonformale în sistem outdoor pentru care se vor acorda credite profesionale transferabile conform reglementărilor în vigoare,
emise de Ministerul Educaţiei, ceea ce pe termen lung le va facilita activitatea didactica. Totodata, după finalizarea activităţii de formare
continuă, cele 40 de persoane, vor fi angajate ca experţi care vor derula activităţile educaţionale cu celelalte categorii de grup ţintă din
cadrul proiectului, si pe langa remunerare, experienta in cadrul proiectelor POCU reprezinta un avantaj.

Sustenabilitate

Serviciile de educatie dezvoltate prin poiect vor functiona si dupa terminarea proiectului, pe o perioada de minimum 20 de luni, urmand a fi
sustinute de ACCES OLTENIA impreuna cu Partenerii, conform detalierii de mai jos. Sustenabilitatea institutionala si valorificarea
rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia se va realiza concret prin:
A1.2 - Spatiile amenajate in proiect in vederea impementarii activitatilor nonformale in sistem outdoor vor permite organizarea, pe termen
lung, a activitatilor nonformale de tip outdoor dezvoltate prin proiect
A1.2 - Partenerii 1, 2 si 3 vor realiza minim 20 luni de la finalizarea proiectului ateliere de tip focus-grup/an, unul dedicat elevilor si unul
cadrelor didactice/personalului de sprijin. Solicitantul, va instrui un expert din fiecare scoala si ii va preda materialele utilizate in
desfasurarea activitatii din cadrul proiectului. Rezulatele obtinute se vor implementa prin derularea Clubului ALTFEL activ si dupa
finalizarea proiectului. Totodata, sustenabilitatea va fi sustinuta prin Cartea – tip revista, care va fi reactualizata de catre Scoli in functie de
rezultele atelierelor si distribuita catre minimum 20 de scoli din judetul Dolj.
A2. Solicitantul se va acredita pentru derularea cursului de Educatie nonformala pentru o Scoala Altfel, dedicat cadrelor didactice, astfel
ca, dupa finalizarea proiectului, va sustine activitatea minimum 20 de luni. Solicitantul va organiza minimum 2 grupe de curs cu 10
participanti/ grupa. Se va avea in vedere cu prioritate cadrele didactice care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv
copii apartinand minoritatilor rome, copii cu nevoi speciale, copii din comunitati dezavantajate socio-economic.
A3.1 Atat Solicitantul, cat si Partenerii vor asigura sustenabilitatea activitatii pentru o perioada de minim  20 de luni, astfel ca Solicitantul,
va aplica bateria de evaluare neuropsihologica pentru minim 80 de copii si va propune institutiilor de invatamat unde elevii sunt inscrisi,
ateliere personalizate pe care le vor sustine specialisti, cadre didactice/personal de sprijin din cadrul solilor. In perioada de sustenabilitate
se vor organiza minimum 8 ateliere STRONG YOUNG MINDS.
A3.2 Atat Solicitantul, cat si Partenerii vor asigura sustenabilitatea activitatii minim 20 de luni, astfel ca Solicitantul, va aplica chestionarele
din Platforma Cognitom Career Planner (CCP) pentru minim 100 de elevi din clasele VII – VIII, iar impreuna cu reprezentanti ai scolii unde
acestia sunt inscrisi vor organiza intaliniri cu parintele-elevul-dirigintele pentru a se prezenta rezultatele si a se furniza servicii de consiliere
si orientare. Totodata sustenabilitatea se asigura prin ghidul „FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI”, care va fi
diseminat electronic la minimum 60 de scoli din regiunea Sud-Vest Oltenia.
A4. Partenerii vor asigura sustenabilitatea activitatii minim 20 de luni, astfel ca vor asigura implementarea CLUBULUI ALTFEL in spatiile
amenajate outdoor. Se vor mentine minimum 4 tipuri de ateliere, insa se vor crea si altele in functie interesul, aptitudinile si obiectivele
elevilor. Totodata sustenabilitatea va fi multiplicata prin accentuarea punctelor forte din analizele SWOT si le va lua in considerare in
vederea imbunatatirii/adaparii acestora la contexul prezent.
Valorificarea rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia are doua componente, una informationala si una institutionala. Componenta
informationala va fi realizata in mediul online, in primul rand prin website-ul partenerilor si solicitantului, care va asigura transferul
informatiilor relevante catre toate entitatile interesate de proiecte similare, in special alte unitati scolare de invatamant. Informatiile
relevante cuprind obiectivele, activitatile, rezultatele.
Modalitati de diseminare: Materialele de informare/ghidul Ghidul de bune Practici „FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE
ESTI” care va fi diseminat in format electonic la minimum 60 de scoli din judetul Dolj (mediul urban si rural), dar si Inspectoratului
Judetean Scolar, Cartea – tip revista si alte meteriale elaborate in cadrul proiectului vor fi distribuite de catre membrii consortiului
partenerial si altor institutii scolare de invatamant.
Resursele umane implicate in derularea proiectului, membrii echipei de implementare, experti cu atributii de informare si consiliere,
psiholog, etc vor continua oferirea de servicii copiilor si vor asista copiii si reprezentantii acestora in vederea reducerii riscului de parasire
timpurie a scolii al copiilor si dupa finalizarea proiectului, cu acoperirea costurilor salariale in principal din mecanismele de finantare proprii
ale organizatiei (donatii, sponsorizari, alte fonduri etc) - pornind de la rezultatele si impactul proiectului. De asemenea, personalul P1, P2
si P3 va continua sa furnizeze servicii educationale outdoor in locatiile proiectului catre alte grupuri tinta si dupa finalizarea proiectului,
identificand noi surse de finantare (inclusiv sponsorizari).
ACCES Oltenia va putea sustine activitatile si dupa finalizarea proiectului, pe langa personal, cu sprijinul voluntarilor din structura
organizatiei.
Echipa de management a proiectului va pregati conditiile pentru finantarea viitoare a activitatilor inca din perioada derularii proiectului. Va
fi mentinuta destinatia bunurilor achizitionate prin proiect pe perioada solicitata conform contractului de finantare. Metodologiile dezvoltate
prin proiect vor fi utilizate de ACCES OLTENIA si Parteneri in dezvoltarea de proiecte similare.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

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:
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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

Transferabilitatea activitatilor/rezultatelor la nivel local/regional:S este preocupat continuu de situatia copiilor/elevilor,in special a celor care
apartin gr.vulnerabile dezvoltand in acest sens programe de peste 10 ani.S si Partenerii isi asuma continuarea serviciilor de educatie si
dupa finalizarea proiectului din fonduri proprii sau prin accesarea unor noi linii de finantare europeana sau private si pentru alte grupuri
tinta similare,din alte localitati/comunitati din regiune/alte regiuni.S are o preocupare continua in a-si extinde aria de interventie din punct
de vedere geografic si din punct de vedere al serviciilor.Concluziile formulate si inf. colectate in cadrul activitatilor derulate cu GT si in
cadrul ghidului, precum si in cadrul intalnirilor de lucru vor fi puse la dispozitia factorilor decidenti de la nivel central(Ministerul Educatiei)si
de la nivel local/regional (Inspectoratele Scolare Judetene de la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia)in vederea formularii de politici publice
coerente si functionale si in vederea propunerii de tipuri de interventii targetate astfel incat sa raspunda eficient nevoilor elevilor.Se va
comunica in termeni prietenosi si catre publicul larg, prin intermediul mass-media(interventii TV/radio)si canalelor proprii de
comunicare(website/facebook),aratand rezultatele proiectului si importanta interventiilor in vederea diminuarii efectelor negative ale
abandonului solar.Se va urmari concret transferarea know-how-ului si rezultatelor proiectului.Prin continuarea serviciilor educationale cel
putin 20 luni dupa finalizarea proiectului se asigura o transferare directa catre noi potentiali membri GT,avand in vedere dinamica
parcurgerii sistemului educational de catre elevi (alti copii de varsta prescolara vor intra in sistem si vor fi inclusi in prezentul program),cei
inscrisi deja ca grup tinta in cadrul prezentului proiect urmand a continua programul educational(aprox.330 copii/elevi).Concret,in cadrul
A1-Expertul focus grup va instrui in fiecare scoala partenera pe baza unei fise de instructaj, un cadru didactic care va realiza in perioada
de sustenabilitate si nu numai, cercuri interactive de tip focus-grup,astfel valorificandu-se parteneriatul creat asigurandu-se transferarea
activitatii.Expertii nou instruiti, vor transmite electronic colegilor din alte scoli de la nivel local sau regional fisa de instructaj, dar si
rezultatele obtinute de catre ei.In cadrul A2 certificarile cadrelor didactice sunt valide minimum 3 ani.Metodele si tehnicile insusite in
domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor va facilita participarea si organizarea de catre acestia si alte
activitati similiare,la care participa elevi din alte scoli unde acestia predau.In cadrul A3 si A4,metodele si tehnicile aplicate de catre expertii
din proiecte vor fi diseminate si transferate in cadrul altor scoli din regiune prin intermediul Ghidului de bune Practici„FA TOT CE POTI,CU
CEEA CE AI,ACOLO UNDE ESTI”,putand sa urmeze implementarea activitatilor proiectului,fiind motivati de rezultatele
obtinute,incurajandu-i totodata sa acceseze fonduri nationale/europene.Fiecare partener va disemina informarile si materialele realizate pe
site-urile proprii,astfel se va asigura o transferare a activitatilor/rezultatelor proiectului la nivel local/regional.Parteneriatul va functiona prin
prisma obiectivelor comune iar consortiul partenerial va mai depune propuneri de proiecte in functie de apelurile deschise.

Relevanţă

Proiectul isi dovedeste relevanta pornind de la nevoile elevilor, ale scolii si ale comunitatii. Lipsa activitatilor nonformale, cu atat mai mult a
activitatilor nonformale organizate in sistem outdoor, dar si a motivatiei pentru invatare in lipsa unei perspective de sustinere din partea
unor experti specializiati in activitati nonformale si/sau consilierii sunt temeiuri pentru necesitatea implementarii unui proiect care are ca
obiectiv reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu.Nevoia scolii de amenajare a unui spatiu outdoor, dar si imbunatatirea
metodelor si tehnicilor de organizare si furnizare a serviciilor de educatie nonformala pentru a raspunde cerintelor de invatare  a
elevilor/cadrelor didactice si nevoia comunitatii de a se dezvolta socio-economic reprezinta motive relevante pentru implementarea acestui
proiect. Toate activitatile proiectului A1-A5 sunt activitati relevante si obligatorii pentru realizarea obiectivelor O.S.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 si O.S.6.6.
- Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de
calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

N/A

Aria prioritară SUERD

Prin obiectivele si rezultatele sale principale proiectul este relevant fata de diverse Strategii si Documente programatice privind reducerea
parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si imbunatatirea competentelor personalului didactic, respeciv Strategia
Nationala pentru Incluziuna Sociala si Reducerea Saraciei si Strategia Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii.  Totodata
Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, reprezinta instrumentul prin care regiunea, plecand de la analiza
educationala si socio-economica regionala si avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie prevazute de
proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic, social, etc,
reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Strategiei Nationala de Dezvoltare Regionala 2014-2020, ce are printre
prioritatile sale de dezvoltare  si: Prioritatea de dezvoltare  4: Promovarea incluziunii sociale si reducerea gradului de saracie si Prioritatea
de dezvoltare  5: Imbunatatirea mediului economic de importanta locala si regionala.Aceste prioritati de dezvoltare sunt sustinute si de
prezentul proiect

Referitoare la alte strategii
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Strategii relevante:

 - Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

 - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

 - Strategia Naţională privind Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii

 - Programul Naţional de Reformă (PNR)

 - Recomandări Specifice de Ţară 2014

 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Identificarea, prevenirea, eliminarea sau minimizarea riscurilor reprezinta obiective esentiale in implementarea proiectului. Categoriile de
riscuri identificate se refera la consortiul partenerial (comunicarea eficienta, asigurarea finantarii si implementarii optime a proiectului), la
grupul tinta (accentul fiind mutat spre motivarea si implicarea acestuia in mod eficient si continuu in proiect in cadrul masurilor
educationale, sociale si de promovare a nediscriminarii si multiculturalismului) Avand in vedere faptul ca durata proiectului este de 16 luni,
exista posibilitatea aparitiei unor noi riscuri in etapa de implementare. In acest context, echipa de management va elabora la inceputul
proiectului procedura de identificare si eliminare riscuri, care va fi updatata pe parcursul proiectului.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Informarea despre activitatile proiectului nu atinge grupul tinta
vizat de proiect;

Impact semnificativ
Adaptarea din mers a canalelor de comunicare folosite;

2. Selectarea grupului tinta: Prea putine persoane interesate de
cursul de perfectionare si/sau activitatile din proiect impact
semnificativ asupra obiectivelor,

Impact semnificativ
Informarea completa privind implicarea grupului tinta in proiect
(a ceea ce au de facut);

3. Perfectionarea cadrelor didactice: scaderea implicarii/prezentei
la cursuri a persoanelor din grupul tinta-

Impact mic
Sesiuni personale (via Internet) cu cei absenti/restanti;
Adaptarea programului de instruire (orar) din mers, combinare
instruire in spatiul outdoor amenajat + la distanta;

4. Conditii meteorologice nefavorabile in vederea derularii
activitatilor in spatiile outdoor amenajate

Impact semnificativ
Reprogramarea activitatilor punctual cu incadrarea in graficul
de activitati al proiectului. In acest caz, echipa de management
si de experti va realiza un grafic detaliat al activitatilor,
planificator, pentru respectarea graficului GANT.

5. Furnizarea educatiei nonformale in sistem outdoor:Proces cu
sincope, lipsa disponibilitatii zonale la solicitarea de
consultanta

Impact redus
Stabilirea de proceduri transparente privind etapele activitatilor
outdoor, raportare periodica privind derularea activitatilor si
probleme aparute.

6. Comunicare ineficienta in cadrul echipei de proiect Risc mic
Realizarea unor intalniri periodice ale membrilor echipei de
proiect cu atributii de coordonare cu echipa de management
tehnic si financiar
Transmiterea aspectelor importante referitoare la
implementarea proiectului catre toti membrii echipei de
implementare prin intermediul internetului

7. Resurse financiare limitate la nivelul consortiului partenerial
datorate intarzierii cererilor de prefinantare, plata sau de
rambursare

Risc mediu
Realizarea in cadrul contractelor de achizitii publice a unor
termene de plata acoperitoare
Realizarea contractelor aferente schemei de minimis cu
termene de plata acoperitoare
Informarea grupului tinta asupra unor posibile intarzieri ale
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

platilor subventiilor

8. Lipsa de interes a membrilor grupului tinta pentru participarea
la proiect

Risc mediu
Intalniri ale membrilor echipei de proiect cu membrii grupului
tinta astfel incat sa fie intelese solicitarile acestora in vederea
includerii in activitatile proiectului
Corelarea activitatilor proiectului cu nevoile identificate ale
grupului tinta fie prin chestionare, fie in cadrul intalnirilor si
personalizarea lor conform solicitarilor acestora
Realizarea unei retele din lideri informali, persoane
nominalizate de membrii grupului tinta, care sa fie instruita
corespunzator pentru a asigura interfata catre membrii grupului
tinta.
Asigurarea unei activitati intense de motivare si automotivare
prin intermediul unor experti din echipa de proiect: consilieri,
experti care sa asiste membrii grupului tinta in toate etapele in
care sunt implicati in proiect
In cazul elevilor se vor gasi solutii punctuale pentru fiecare elev
din grupul tinta care se afla intr-una dintre situatiile de risc
(abandon scolar, imposibilitatea de a ajunge la scoala, refuzul
parintilor de a trimite elevul la scoala) prin sedinte suplimentare
de consiliere individuala si de orientare profesionala, printr-o
mai buna comunicare cu familia, prin gasirea unor mijloace
suplimentare de sprijin.

9. Probabilitate de schimbare a preturilor pe baza carora s-a
realizat fundamentarea bugetului in sens crescator ceea ce
poate face ca bugetul solicitat sa devina insuficient

Risc mediu
Deoarece la momentul elaborarii proiectului Cercetarile de
piata si fundamentarea tuturor tipurilor de cheltuieli au fost
foarte riguroase este aproape imposibil de presupus ca
anumite linii bugetare vor genera economii pentru a
redirectiona sume. Consortiul si-a asumat indeplinirea
indicatorilor si rezultatelor iar acest lucru implica inclusiv
asumarea oricacror costuri suplimentare pot apare fapt agreat
de membrii parteneriatului inca din faza de elaborare a Cererii
de finantare.

10. Riscul de neatingere a rezultatelor estimate si a indicatorilor
asumati in cadrul proiectului

Risc mediu
Monitorizarea activitatilor proiectului va fi realizata de
managerul de proiect cu sprijinul asistentului managerului
Monitorizarea realizarii activitatilor la nivelul partenerilor va fi
realizata de reteaua de lideri informali si va fi coordonata de
responsabilul de parteneriat. Monitorizarea activitatii fiecarui
partener va fi realizata de coordonator partener

EGALITATE DE ŞANSE

Pe tot parcursul implementarii proiectului de la stabilirea criteriilor de selectie a grupului tinta (GT) si pana la finalizarea acestuia, se
respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati/fete si baieti, participarea la activ. este conditionata
numai de aparteneta la GT caruia i se adeseaza proiectul, neexistand conditionari de gen. Expertii GT din echipa de implementare va fi o
resursa importanta pentru respectarea acestui principiu. Proiectul ofera egalitate de sanse tuturor elevilor. Orice elev al scolii (baiat sau
fata) poate sa aleaga sa faca parte din grupul tinta al proiectului, sa-si dezvolte capacitatile personale si profesionale, neexistand restrictii
sau conditionari. De fapt, proiectul incurajeaza participarea fetelor la activitatile proiectului considerand ca implicarea acestora poate

Egalitate de gen

Principii orizontale
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aduce un plus de rigurozitate si creativitate activitatilor propuse in proiect. Echipele mixte formate atat la nivelul grupului tinta de elevi, dar
si la nivelul expertilor asigura sanse suplimentare pentru realizarea cu succes a activitatilor fiind o imbinare armonioasa de
responsabilitate, implicare si precizie.

Principiul nediscriminarii este inclus transversal in toate activitatile proiectului si va fi monitorizat de Solicitant. Proiectul este gandit astfel
incat efectele sale se aplica nediscriminatoriu, la nivelul celor 3 unitati de invatamant, dovada este ca din grupul tinta al proiectului fac
parte atat fete cat si baieti, elevi din mediul urban, dar si rural, precum si elevi de etnie roma.Selectia membrilor echipei de proiect se face
nediscriminatoriu, pe criterii de experienta si fiecare persoana in fisa de post va avea cerinte clare de nediscriminare. Selectia pers. care
vor beneficia de serviciile de educatie nonformala in sistem outdoor se va face conform cererii de finantare si tinand cont de normele in
vigoare ale UE cu privire la eliminarea oricarei discriminari. In determinarea GT al proiectului, precum si in elaborarea si implementarea
pr., se va promova egalitatea de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala. Astfel, la constituirea GT nu se va face nicio deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de:rasa,nationalitate,etnie,limba,religie, convingeri,gen,orientare sexuala,varsta,
handicap,boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau
efect restrangerea,inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii
publice. Toate pachete/kit-urile pentru elevi si cadre didactice promoveaza concret nediscriminarea Din bugetul total al proiectului,
195497,72 lei, respectiv 11,32 % se aloca pentru actiuni de Nediscriminare

Nediscriminare

Participarea deplina a persoanelor cu dizabilitati la actul educational reprezinta un aspect pe care proiectul il va respecta cu strictete. Prin
toate activitatile proiectului se va avea in vedere accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati (selectia GT, participarea la ateliere si
workshop-uri etc). Totodata spatiile amenajate outdoor este accesibil si persoanelor cu dizabilitati. Activitatile propuse (ateliere,
workshop-uri) nu sunt restrictive, in acest sens, mai mult diversitatea lor permite accesul persoanelor cu dizabilitati. Daca este cazul, se
va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie inlaturate/ameliorate.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Tendintele demografice (scaderea natalitatii precum si migratia internationala) au implicatii importante pentru situatia educational a
judetului Dolj. Proiectul va face investitii in capitalul uman, elevi si cadre didactice si va crea un mediu favorabil in reducerii si prevenirii
abandonului scolar, diseminisandu-se ulterior rezultatele obtinute si celorlalte generatii. Familia au tendinta de a migra pentu a acorda o
educatie de calitate copiilor astfel prin proiect se creaza premisele mentinerii in tara prin oferirea de servicii educationale nonformale in
sistem outdoor.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Proiectul va aduce o contributie la respectarea principiului”poluatorul plateste” in sensul larg: avand in vedere ca activitatile nonformale se
deruleaza in sistem outdoor, nu se va utiliza energia elecrica. In echipa de management si implementare se va utiliza cu preponderenta
structura IT prin utilizarea unui sistem de management integrat pentru managementul proiectului se va reduce consumul de hartie, de
toner si va reduce poluarea. Totodata, realizarea comunicarii prin utiliz. spatiului virtual (ex. Skype) va fi vazuta ca un model de buna
practica care incurajeaza la asumarea responsabilitatii pentru protejarea mediului. Proiectul isi propune sa deruleze activitati cu un grad
de poluare cat mai redus. De aceea, se vor gasi solutii ca deplasarea parintilor si expertilor astfel incat sa nu se foloseasca mai multe
surse de poluare cum ar fi automobilele. De asemenea, proiectul va aduce o contributie la respectarea principiului care prevede ca plata
costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza, in acest sens angajandu-se sa gandeasca in termeni ecologici
orice activitate intreprinsa. Aceste masuri specifice contribuie la dezvoltarea durabila si toate activitatile proiectului vizeaza o componenta
de constientizare si insusire a unui comportament responsabil.

Poluatorul plăteşte

Conventia privind diversitatea biologica, ratificata prin Legea nr. 58/1994, porneste de la recunoasterea valorii intrinseci a diversitatii
biologice la toate cele patru nivele de abordare, printre care si diversitatea etnoculturala a populatiilor speciei umane, precum si a valorilor
economice, genetice, sociale, stiintifice, educationale, culturale, recreative si estetice ale acesteia. Masurile privind protejarea
biodiversitatii implementate in cadrul proiectului de fata se adreseaza unuia din cele 4 nivele de abordare a biodiversitatii- diversitatea
etnoculturala. In ciuda interesului sporit pentru problematica minoritatilor, nr. initiativelor practice ale coexistentei intre majoritate
sinminoritati este inca redus. Curricula aferenta perfectionarii, dar si a atelierelor propuse include teme si subiecte legate de dezvoltarea
durabila inluzand protectia biodiversitatii in conformitate cu prevederile Ghidului. Activitatile proiectului sunt prietenoase cu mediul si
favorizeaza protectia biodiversitatii. Masurile care asigura dezvoltarea durabila vizeaza promovarea in cadrul echipei de implementare si
in randul GT a unui comportament responsabil fata de mediu,fata de biodiversitate, de utilizarea apei si evitarea desertificarii solului,
corelat cu instruire si informare referitoare la comportamentul in caz de dezastre. Astfel membrii grupului tinta vor fi incurajati sa dezvolte
un comportament responsabil fata de natura: de pomi, de iarba si flori, care vor contribui la retinerea apei in sol si reducerea riscului de
seceta prelungita.In fisa postului tutorilor angajati se va regasi si obligatia acestora de a-i pregati/informa pe elevi cu privire la masurile de
urgenta in caz de de dezastru: incendiu, cutremur, explozie etc

Protecţia biodiversităţii

Utilizarea eficienta a resurselor este o componenta importanta,transversala la nivelul tuturor activitatilor, toti membrii GT vor fi informati si
constientizati despre dezvoltarea durabila.Proiectul isi propune sa asigure un comportament care sa se armonizeze cu mediul atat in
activ.de management precum si cea de implementare,asigurandu-se ca activ.contribuie la eficientizarea consumului de
resurse;Masuri:Utilizarea sist.de management integrat folosind infrastructura IT;Promovarea imprimarii fata-verso a doc;Promovarea
politicii pentru a imprima doar doc necesare;Limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare

Utilizarea eficientă a resurselor

49



oportunitatilor de a utiliza resursele locale;Pe parcursul implem. resursele necesare pr.vor fi utilizate eficient si sustenabil,in principal prin
aplicarea unor reguli si inducerea unor comportamente de consum rational(promovarea utilizarii eficiente a resurselor,cresterea utilizarii
resurselor regenerabile);Se vor evita activ. care ar putea afecta in mod negativ mediul (zone protejate,zone verzi din comunitate);Se vor
achizitiona bunuri cu consum redus de energie produse din mat.reciclabile sau reciclate;Se va sustine colectarea selectiva a deseurilor si
se va promova reducerea volumului de deseuri prin reutilizarea si reciclarea acestora;Toate activitatile de informare vor contine elemente
privind tema dezv.durabile.Activitatile nonformale vor include teme privind dezvoltarea durabila. Echipa de implementare va reduce
consumul de hartie, omunicarea realizandu-se cu preponderenta prin intermediul mail-ului.Se va realiza reciclarea selectiva in cadrul S si
Partenerilor,GT avand un exemplu de asa DA,constientizandu-i de importanta pretuirii resurselor.

In cadrul atelierelor, workshop-urilor si a clubului ALTFEL,se vor organiza scurte paneluri/module de informare cu privire la tematica
dezvoltarii durabile. Masurile inovative ( 11,45 % din bugetul proiectului),din cadrul A1.2 care care presupun participarea actorilor sociali
de la nivelul comunităţilor locale la cercurile interactive si aplicarea metodei focus-grup si initativa inovativa din cadrul A4 – CLUBLUL
ALTFEL  prin implicarea voluntarilor in cadrul unui program structurat de voluntariart si participarea acestoora la atelierele din cadrul
Clubului sustin dezvoltarea durabila, intrucat persoanele invitate in cadrul A1.2 si voluntarii din A4 vor sustine modulele de informare.
Totodata, toate materialele elaborate in scopul asigurarii vizibilitatii proiectului vor contine mesaje scurte care promoveaza dezvoltarea
durabila; Emailurile vor contine mesaje legate de transpunerea lor pe suport de hartie doar in cazuri justificate. Se va utiliza maxim
arhivarea si stocarea electronica si doar documentele necesare vor fi transferate pe suport de hartie. Prin activitatile derulate in proiect se
incearca limitarea poluarii de orice natura, in special cea legata de emisiile de gaze sau deversarea reziduurilor toxice. Activitatile
proiectului, in special cele desfasurate in spatiile amenajate prin proiect, vor respecta criteriile ecologice prin limitarea poluarii. Masurile
luate in acest sens (privind utilizarea inteligenta a materiei prime si limitarea poluarii) vor ajuta la conservarea ariilor naturale protejate, in
special zonele impadurite si alte tipuri de infrastructura verde (parcuri si alei) din zona de implementare a proiectului, judetul Dolj.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Intr-o tara in care populatia se bazeaza major pe interventia autoritatilor, credem ca primul pas pentru trecerea de la neajutorare la
comunitati puternice in fata dezastrelor este o schimbare de atitudine, atat la nivel individual, cat si la nivel colectiv. Migrarea tinerilor,
degradarea mediului, neasigurarea locuintelor, dezvoltarea haotica, lipsa de planificare cresc vulnerabilitatea societatii romanesti si in
mod special a zonelor rurale fata de dezastre. Masurile pe care oamenii le pot lua prin pregatirea gospodariei, dezvoltarea unor
comportamente de raspuns si intrajutorare sunt foarte importante. Aceste comportamente salveaza vieti, bunuri si dezvolta comunitati
unite, gata sa faca fata la orice incercari.In cadrul proiectului sunt propuse doua activitati de inovare sociala, respectiv A1.2 in cadrul
careia se derulareaza CERCURILE INTERACTIVE - evenimente de tip focus-grup la care participa astfel ca cel putin 1 persoana actor
social la nivelul comunitatii si A4 CLUBUL ALTFEL – in cadrul caruia este implementat un program de voluntariat in care sunt inscrisi
elevi de liceu si studenti, voluntari care sa participe la atelierele din cadrul Clubului alaturi de elevi. Bugetul afferent inovarii sociale este
de 197 656,52 RON si reprezinta 11,45% din bugetul total eligibil.  Activitatile de inovare sociala isi propun sa transforme persoanele
participante in actori in propria lor piesa de rezistenta la dezastre prin faptul ca cercurile interactive sustin constientizarea elevilor,
cadrelor didactice si a parintilor cu privire la masurile pentru prevenirea dezastrelor, chiar de catre invitati, iar in cadrul CLUBULUI
ALTFEL aceste informatii sunt diseminate chiar de catre voluntari.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Managementul proiectului este activitatea transversala si va fi realizata de catre S-LP- A.C.C.E.S Oltenia in colaborare cu P1- Scoala
Gimnaziala Mihai Viteazul, P2 – Scoala Gimnaziala Filiasi si P3-Liceul Tehnologic Alexandru Macedonski Melinesti.Repartizarea atributiilor in
cadrul consortiului:S. va asigura manag.ul de proiect,va organiza atelierele de educatie si constientizare(A1.1)va organiza actvitatea de
perfectionare (A2) si va implementarea programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala (A3).P1, P2 si
P3 se vor asigura de inscrierea GT,vor participa la sustinerea atelierelor din cadrul A3.1 si vor organiza si derula clubul ALTFEL (A4). Toti
partenerii vor fi responsabili de cel putin 1 activitate relevanta din cadrul proiectului.Etapele manag de proiect:1.Constituirea echipei de proiect-
Echipa de manag.: Managerul de proiect asigura initierea, planificarea, monitorizarea, verificarea, finalizarea proiectului, aproba setul de
proceduri, gestioneaza echipa proiectului,etc. Resp financiar asigura manag financiar,evidenta cheltuielilor,etc.Echipa de
implementare:Coordonatorii partenerilor asigura planificarea,implementarea activitatilor proiectului si obtinerea Indicatorilor. Echipa de
implementare este distribuia astfel:S: ACCES Oltenia:Manager proiect,1 expert focus grup,1 expert logistica,formator curs,psiholog
clinician,consilier dezvoltare personala 1,consilier dezvoltare personala 2,consilier vocational 1,sociolog,coordonator Ateliere Stong Young
Minds si coordonator club ALTFEL.P1:Coordonator P1,expert GT 1,10 Experti implementare Ateliere Strong Young Minds,10 experti
implementare Club ALTFEL,Partener 2:Coordonator P2, expert grup tinta 2,5 Experti implementare Ateliere Strong Young Minds,5 experti
implementare Club ALTFEL,P3: Coordonator P3,expert GT 3, 5 Experti implementare Ateliere Strong Young Minds,5 experti implementare
Club ALTFEL.
Monitorizare si evaluarea proiectului se va face prin: intalniri lunare intre membrii echipei; realizarea de RTF intermediare;evaluarea rapoartelor
de activitate si a Fiselor de Post; identificarea probl pe parcursul implement,gestionarea riscurilor previz, monit. continua a  res.folosite, a rez
obtinute,incadrarii in timp; eval. rez., auditul intern al activit/chelt. In acest sens, se va intocmi un Plan de monitorizare si evaluare interna a
activitatilor pt. a asigura atingerea rezultatelor vizate cu scopul de a se intocmi raportari coerente si corecte.Planul va fi diseminat catre echipa
de implementare si va avea in vedere urmatoarele:1.Realizarea si mentinerea comunicarii se va fi periodica intre parteneri: Sedinte de
coordonare trimestriale, sedinte online lunare, discutii skype; 2. Lunar se va verifica graficul GANTT, se vor planifica activitati punctuale,iar
monitorizarea si controlul proiectului se va realiza prin previziuni bugetare si executie bugetara, dar si pe teren, vizite realizate de coordonatori
si manager.Se va realiza arhivarea digitala la fiecare raportare, dosarele GT vor fi scanate digital si se va intocmi un grafic de raportare;3.Se va
intocmi un plan operational pentru fiecare P cu calendar detaliat,responsabilitati,cu raportare lunara Managerului financiar-contabil,se vor
realiza si implementa proceduri de lucru,se va realiza un grafic de cereri de rambursare si plata.Rambursarea se va face la fiecare 3 luni,cereri
de plata si de prefinantare in transe;4.Se va intocmi un plan de achizitii necesare derularii proiectului si monitorizarea bunei executii a
contractelor. Implementarea activitatilor/sub activitatilor se va realiza printr-un start-up proiect,echipa de manag. va prezenta echipei de
implementare, activitatile, discutate si asumate atributiile din fisele de post, se vor elabora procedurile specifice; 5. Se va realiza un plan usor
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in proiect, conditiile solicitate si la avantajele participarii, selectarea GT.Mentinerea GT se va face utilizand parghii motivationale de natura
psihologica si materiala.6.Monitorizare activitati:coordonarea activitatilor va fi realizata de coordonatorii din partea fiecarui P, care vor centraliza
informatiile si vor transmite lunar echipei de manag. valoarea indicatorilor atinsi,expertii GT vor transmite coordonatorilor pers. incluse in GT
lunar, coordonatorii clubului ALTFEL vor centraliza situatia elevilor si vor transmite coordonatorilor partenerilor.
Metodologia de implementare a proiectului va cuprinde detaliat tinte intermediare anuale (la 6 luni), in acord cu tintele finale si cu graficul de
implementare:
1. tinte in primele 6 luni de la implementare: A1.1- se vor identifica in GT 210 elevi si 40 de cadre didactice/personal de sprijin,A1.2- se vor
derula 11 cercuri interactive cu minim 170 participanti si se vor crea 3 spatii outdoor, A2-40 de cadre didactice/personal de sprijin perfectionate
(activitate finalizata), A3.1-40 de elevi din clasele 0-VI evaluati NEPSY,A3.2-derularea a 8 workshop-uri „Clubul meseriilor” pt 80 elevi
2. tinte la 12 luni de la implementare: A1.1- se vor identifica in GT toti cei 330 elevi A1.2- se vor finaliza cercurile interactive astfel ca tot GT –
370 pers. vor fi constientizati si se va realiza cartea de tip revista A3.1- 210 elevi din clasele 0-VI evaluati NEPSY,8 ateliere Strong Young
Minds/ scoala pt. 210 elevi din clasele 0-VI A3.2 – 12  workshop-urilor „Clubul meseriilor” cu participarea a 120 de elevi, 120 beneficiari de
orientare scolara, se vor organiza minim 20 intalniri de feedback (elev-parinte-diriginte), A4. Derularea a 6 ateliere din clubul ALTFEL/unitate
de invatamant pentru 120 de elevi.
3. tinte la finalul proiectului: A1.1- activitate finalizata – 330 elevi inscrisi in GT si 40 de cadre didactice/personal de sprijin A1.2- activitate
finalizata  - 370 persoame constientizate A3.1-210 elevi din clasele 0-VI evaluati NEPSY, 20 ateliere Strong Young Minds/ scoala pentru 210
elevi din clasele 0-VI A3.2 –120 de intalniri de feedback (elev-parinte-diriginte), Ghid de bune Practici „FĂ TOT CE POŢI,CU CEEA CE AI,
ACOLO UNDE ESTI”.A4. Derularea a 12 ateleiere in clubul ALTFEL/unitate de invatamant pentru 120 elevi.
Sustenabilitatea proiectului:LP va raporta,in perioada de sustenabilitate,indeplinirea indicatorilor si realizarea activitatilor asumate si
Coordinatorii P vor raporta anual,stadiul realizarii indicatorilor asumati.Identif,implicarea si mentinerea membrilor GT in activitatile
proiectului.Identif va fi realizata de catre Parteneri.Vor fi realizate materiale informative cu activitatile,criteriile de incadrare in GT, avantajele si
obligatiile participantilor.Selectarea va fi realizata transparent, conform procedurii specifice,avizata de membrii parteneriatului. In urma
valorizarii experientei acumulate de membrii parteneriatului a fost stabilit ca membrii GT sa fie in mod constant motivati si automotivati printr-un
proces continuu de informare si sprijin prin urmatoarele:
1. Implicarea GT in discutii referitoare la modul de desfasurare a activitatilor pt a intelege modul in care acestia se raporteaza la ele.
2.Includerea expertilor cu rol de motivare al GT in echipa de proiect: expertii consiliere 3.Motivarea materiala (pachete ateliere, pachete curs,
echipament sportive elevi, etc).. Metodologia Selectie a GT-are la baza princ. egalitatii de sanse si princ. nediscriminarii si se realizeaza fara
conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie si alte asemenea criterii care
pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta, precum si cu respect.cerintelor impuse de GSCS. Informare si publicitate. Masurile
de informare si publicitate vor viza un nr cat mai mare de pers. beneficiare. Info-publicitatea se va realiza pe tot parcursul implem. prin pagina
web, materiale de info-publicitate, newslettere informative privind stadiul implementarii, difuzate pe website, pe baza unui plan de promovare si
respectand Manualul de identitate vizuala si specific din GSCG/Cap9.Măsurile minime de informare şi publicitate desfasurate in cadrul
proiectului sunt: La demararea pr.-1 conf.de presa,iar finalul pr. –conf. de presa finala privind activ. derulate, rez. obtinute, indicatorii atinsi si
sustenabilitatea actiunilor realizate;Asigurarea vizibilităţii proiectului (prin expunerea unui afiş)la sediul de implementare a proiectului; cei care
participă în cadrul proiectului sunt informaţi în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE/ ILMT; Orice fel de documente referitoare la
implementarea proiectului şi publicate pentru public sau participanţi,  vor include o menţiune cu privire la faptul că operaţiunea a fost sprijinită
în cadrul FSE/ ILMT. MP va fi asigurat de S, urmarind eficienta implementarii pe urmatoarele dimensiuni: alocare resurse, derulare activ,
monitorizare, evaluare, raportare. Parteneriatul implica 4 entitati relevante: Solicitantul – ONG cu experienta in domeniul organizarii de activitati
nonformale si 3 unitati scolare de invatamant. Experientele complementare, expertiza si responsabilitatile acestora asigura o abordare
integrata tuturor cerintelor derivate din proiect asigurand totodata valoarea adaugata, ECHIPA DE PROIECT: este detaliata in sectiunea RU
pentru fiecare din membrii consortiului de proiect (S, P1, P2 si P3) cu atributii ale posturilor si cerinte necesare pt. ocuparea acestor posturi.Pt.
manager si coordonatorii P sunt atasate si CV–uri insotite de documente justificative. Solicitantul si partenerii isi asuma respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date, astfel: managerul si coordonatorii Partenerilor vor avea, printre atributiile specifice, si atributii care au in
vedere respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. Se va elabora o procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu
caracter personal,se va realiza si se va mentine o evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, se vor informa
persoanele vizate cu privire la datele lor de contact, a responsabilitatilor, scopul prelucrarii, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor,
potentialii destinatari ai datelor,etc

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

4S86 - Personal didactic/ personal de
sprijin care şi-a îmbunătăţit nivelul de
competente/ certificat

Nr. 40.000

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Număr 330.000
4S223 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar)

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Număr 90.000
4S223.1 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care: - Elevi din învăţământul primar

Număr 10.000

4S223.1.1 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care: - Elevi din învăţământul primar , din care:
- Roma

Număr 25.000

4S223.1.2 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care: - Elevi din învăţământul primar , din care:
- Din zona rurală

Număr 240.000
4S223.2 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care: - Elevi din învăţământul gimnazial

Număr 30.000

4S223.2.1 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care: - Elevi din învăţământul gimnazial , din
care: - Roma

Număr 60.000

4S223.2.2 - Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi
secundar), din care: - Elevi din învăţământul gimnazial, din
care: - Din zona rurală

Nr. 40.0004S94 - Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază
de programe de formare/ schimb de bune practici etc

Lider - ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

ID dosar achiziţiei: 1868674298

Titlul achiziţiei: Servicii catering Focus  - Grup (1.2)

Servicii catering Focus  - Grup (1.2)Descrierea achiziţiei:

55520000-1 - Servicii de cateringCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 7,396.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

ID dosar achiziţiei: 1253016581

Titlul achiziţiei: Achizitie baterii de teste orientare

Achizitie baterii de teste orientareDescrierea achiziţiei:

33156000-8 - Material de testare psihologică , 79998000-6 - Servicii de consiliere profesională
(coaching)

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 12,100.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Plan de achiziţii
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Lider - ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

ID dosar achiziţiei: 3832453420

Titlul achiziţiei: Oferte pachete consumabile

Oferte pachete consumabileDescrierea achiziţiei:

30192700-8 - Papetărie , 30192121-5 - Pixuri , 30234500-3 - Suporturi de stocare cu memorie ,
22200000-2 - Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 10,998.46 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

910361338ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie Echipament IT şi software

Descrierea achiziţiei:

CPV: 32342412-3 - Boxe , 30213100-6 - Computere portabile , 38653400-1 - Ecrane pentru proiecţii ,
48761000-0 - Pachete software antivirus , 38652120-7 - Videoproiectoare

Tip contract: Furnizare

LEI10,200.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:   2022

Membru 1 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

1024272685ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie articole si echipamente sportive

Descrierea achiziţiei:

CPV: 37400000-2 - Articole şi echipament de sport , 37410000-5 - Echipament pentru sporturi în aer liber
, 37460000-0 - Jocuri cu ţintă şi jocuri de masă şi echipamente

Tip contract: Furnizare

LEI76,499.15Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:   2022

Membru 1 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

1222497636ID dosar achiziţiei:
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Titlul achiziţiei: Mobilier de exterior

Descrierea achiziţiei:

CPV: 39500000-7 - Articole textile , 39160000-1 - Mobilier şcolar

Tip contract: Furnizare

LEI9,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:   2022

Membru 1 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

312111988ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie materii prime si materiale consumabile

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole mărunte de
birou , 30100000-0 - Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a
imprimantelor şi a mobilierului

Tip contract: Furnizare

LEI27,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:   2022

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

2018009164ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie Echipament IT şi software

Achizitie Echipament IT şi softwareDescrierea achiziţiei:

CPV: 32342412-3 - Boxe , 30213100-6 - Computere portabile , 38653400-1 - Ecrane pentru proiecţii ,
32340000-8 - Microfoane şi difuzoare , 48761000-0 - Pachete software antivirus , 48920000-3 -
Pachete software de birotică , 38652120-7 - Videoproiectoare

Tip contract: Furnizare

LEI10,200.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

2899059240ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie articole si echipamente sportive
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Achizitie articole si echipamente sportiveDescrierea achiziţiei:

CPV: 37400000-2 - Articole şi echipament de sport , 37410000-5 - Echipament pentru sporturi în aer liber
, 37460000-0 - Jocuri cu ţintă şi jocuri de masă şi echipamente

Tip contract: Furnizare

LEI46,499.55Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

3187963770ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Mobilier de exterior

Mobilier de exteriorDescrierea achiziţiei:

CPV: 39500000-7 - Articole textile , 39160000-1 - Mobilier şcolar

Tip contract: Furnizare

LEI9,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:   2022

Membru 2 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

4239521919ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie materii prime si materiale consumabile

Achizitie materii prime si materiale consumabileDescrierea achiziţiei:

CPV: 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole mărunte de
birou , 30192123-9 - Carioca , 30192121-5 - Pixuri

Tip contract: Furnizare

LEI14,250.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI

393274882ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie articole si echipamente sportive

Achizitie articole si echipamente sportiveDescrierea achiziţiei:

CPV: 37400000-2 - Articole şi echipament de sport , 37410000-5 - Echipament pentru sporturi în aer liber
, 37460000-0 - Jocuri cu ţintă şi jocuri de masă şi echipamente
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Tip contract: Furnizare

LEI46,499.55Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI

4232315312ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie Echipament IT şi software

Achizitie Echipament IT şi softwareDescrierea achiziţiei:

CPV: 32342412-3 - Boxe , 30213100-6 - Computere portabile , 38653400-1 - Ecrane pentru proiecţii ,
32340000-8 - Microfoane şi difuzoare , 48761000-0 - Pachete software antivirus , 48920000-3 -
Pachete software de birotică , 38652120-7 - Videoproiectoare

Tip contract: Furnizare

LEI10,200.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI

1414499779ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Mobilier de exterior

Mobilier de exteriorDescrierea achiziţiei:

CPV: 39500000-7 - Articole textile , 39160000-1 - Mobilier şcolar

Tip contract: Furnizare

LEI9,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI

520324903ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie materii prime si materiale consumabile

Achizitie materii prime si materiale consumabileDescrierea achiziţiei:

CPV: 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole mărunte de
birou , 30192123-9 - Carioca , 30192121-5 - Pixuri

Tip contract: Furnizare

LEI14,250.00Valoare contract:
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Tip procedură: Achiziţie directă

  2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2022

  2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 NITA ANDREEA-MIHAELA 242101

manager proiectCoordonator Partener 12 COTFASA DANA MARIA 242101

manager proiectCoordonator Partener 23 MONDESCU ALIN ION 242101

manager proiectCoordonator Partener 34 MICU VASILE CRISTINEL 242101

organizator relatiiExpert selectie grup tinta 15 243209

organizator relatiiExpert selectie grup tinta 26 243209

organizator relatiiExpert selectie grup tinta 37 243209

specialist relatii socialeExpert focus-grup8 243212

organizator prestari serviciiExpert logistica9 516903

organizator/conceptor/consultant formareExperti implementare ateliere
STRONG YOUNG MINDS P1-10

10 242403

organizator/conceptor/consultant formareExperti implementare ateliere
STRONG YOUNG MINDS P2-5

11 242403

organizator/conceptor/consultant formareExperti implementare ateliere
STRONG YOUNG MINDS P3-5

12 242403

manager imbunatatire proceseCoordonator Ateliere STRONG
YOUNG MINDS

13 242108

formatorFormator curs14 242401

psihologPsiholog clinician15 263411

consilier pentru dezvoltare personal?Consilier dezvoltare personala 116 242324

consilier pentru dezvoltare personal?Consilier dezvoltare personala 217 242324

consilier vocationalConsilier vocational18 242315

sociologSociolog19 263201

organizator/conceptor/consultant formareExperti implementare CLUBUL
ALTFEL P1*10

20 242403

organizator/conceptor/consultant formareExperti implementare CLUBUL
ALTFEL P2*5

21 242403

organizator/conceptor/consultant formareExperti implementare CLUBUL
ALTFEL P3*5

22 242403

manager imbunatatire proceseCoordonator CLUB ALTFEL23 242108

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: NITA ANDREEA-MIHAELA

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Asigura managementul general al proiectului, repartizeaza sarcini,teme de lucru, stabileste prioritati,
decide activ. Proiectului si monitorizarea lor
Stabileste, aloca resursele financiare, achizitiile
Elaboreaza planuri de actiune si adopta masuri pt realizarea activ., atingerea obiectivelor
Stabileste relatii de colaborare cu partenerii, beneficiarii proiectului
Asigura rezolvarea problemelor, propune imbunatatirea stilului de lucru pt a maximiza eficienta
atingerii obiectivelor
Motiveaza echipa de proiect prin comunicare, evaluarea permanenta
Conduce sedintele de lucru ale echipei de implementare, verifica pontajul lunar, rapoartele activitate
ale echipei
Mentine permanent relatia cu Autoritatea contractanta în vederea unei implementari
corespunzatoare a pr.
Asigura respectarea prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice
în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) şi libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta

 - 3 ani
Studii postuniversitare de management sau curs de specialitate - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in coordonare/monitorizare activitati/proiecte - 10 ani

Competenţe solicitate Capacitate de analiza si sinteza
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
Managementul timpului
Gandire analitica si metodica
Promptitudine decizionala
Capacitate de planificare si organizare
Capacitate de munca în echipa
Comunicare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Curriculum vitae

Coordonator Partener 1Rol:2.

Nume persoană: COTFASA DANA MARIA

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Participa la intalnirile echipei de proiect si trasarea atributiilor si responsabilitatilor pt echipa sa
Recrutarea propriilor experti si formarea echipei Partenerului 1
Avizarea activitatii derulate de catre echipa P1
Monitorizarea aplicarii procedurilor int. elaborate prin pr. si aplicarea acestora in activitate
Centralizarea raportarii stadiului activitatii derulate de P1, actualizarea planificarii, comunicarii
directe cu echipa de management al liderului de parteneriat
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Centralizarea docum. tehnice suport pregatite de echipa sa si transmiterea catre coord. proiect
Avizarea si monitorizarea achizitiilor realizate in cadrul pr. aferente bunurilor/serviciilor partenerului
de pr.
Avizarea raportarii tehnice si financiare din partea P1 si transmiterea catre liderul parteneriat
Asigura respectarea prevederilor Reg.(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) şi libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Studii postuniversitare de management sau curs de specialitate  - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in coordonare activitati/proiecte - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de analiza si sinteza, planificare, organizare, coordonare si de a actiona strategic,
manag. timp, gandire analitica si metodica, promptitudine decizionala, corectitudine
Capacitate de planificare, de munca în echipa,
Adaptare volum mare inf

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Curriculum vitae

Coordonator Partener 2Rol:3.

Nume persoană: MONDESCU ALIN ION

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Participa la intalnirile echipei de proiect si trasarea atributiilor si responsabilitatilor pt echipa sa
Recrutarea propriilor experti si formarea echipei Partenerului 2
Avizarea activitatii derulate de catre echipa P2
Monitorizarea aplicarii procedurilor int. elaborate prin pr. si aplicarea acestora in activitate
Centralizarea raportarii stadiului activitatii derulate de P2, actualizarea planificarii, comunicarii
directe cu echipa de management al liderului de parteneriat
Centralizarea docum. tehnice suport pregatite de echipa sa si transmiterea catre coord. proiect
Avizarea si monitorizarea achizitiilor realizate in cadrul pr. aferente bunurilor/serviciilor partenerului
de pr.
Avizarea raportarii tehnice si financiare din partea P2 si transmiterea catre liderul parteneriat
Asigura respectarea prevederilor Reg.(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) şi libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Curs de perfectionare/specializare sau studii postuniversitare in management  - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in coordonare activitati/proiecte - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de analiza si sinteza
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
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Managementul timpului
Gandire analitica si metodica
Promptitudine decizionala
Capacitate de planificare, organizare, coordonare
Capacitate de munca în echipa

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Coordonator Partener 3Rol:4.

Nume persoană: MICU VASILE CRISTINEL

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Participa la intalnirile echipei de proiect si trasarea atributiilor si responsabilitatilor pt echipa sa
Recrutarea propriilor experti si formarea echipei Partenerului 3
Avizarea activitatii derulate de catre echipa P3
Monitorizarea aplicarii procedurilor int. elaborate prin pr. si aplicarea acestora in activitate
Centralizarea raportarii stadiului activitatii derulate de P3, actualizarea planificarii, comunicarii
directe cu echipa de management al liderului de parteneriat
Centralizarea docum. tehnice suport pregatite de echipa sa si transmiterea catre coord. proiect
Avizarea si monitorizarea achizitiilor realizate in cadrul pr. aferente bunurilor/serviciilor partenerului
de pr.
Avizarea raportarii tehnice si financiare din partea P3 si transmiterea catre liderul parteneriat
Asigura respectarea prevederilor Reg.(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) şi libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/C

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

 Curs specializare/perfectionare in management (in functie de durata cursului) - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in coordonare activitati/proiecte - 1 ani

Competenţe solicitate Capacitate de analiza si sinteza
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
Managementul timpului
Gandire analitica si metodica
Promptitudine decizionala
Capacitate de planificare, organizare, coordonare
Capacitate de munca în echipa

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2
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Curriculum vitae

Expert selectie grup tinta 1Rol:5.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243209 organizator relatii

Atribuţii: Asigura realizarea unei metodologii de recrutare, selectie si inregistrate a persoanelor vizate a face
parte din GT
Identifică, recruteaza, selecteaza si inregistreaza persoanele din grupul tinta ale Partenerului 1
Realizează şi gestionează dosarele cu documentele persoanelor din GT
Asigura pentru persoanele înregistrate in GT, întocmirea unui dosar personal care va conţine: CI,
certificat de nastere/certificat de casatorie (daca este cazul-personal didactic), formular inregistare
in GT, adeverinţă de înmatriculare în învăţământul primar/gimnazial, respectiv angajat într-o
instituţie de învăţământ preuniversitar obligatoriu, publică sau privată autorizată/acreditată,
localizată în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, un acord din partea
parintilor/tutorelui respectiv declaratie disponibilitate privind participarea la activitatile proiectului,  si
de prelucrare a datelor cu caracter personal
Inscrierea in GT asigura egalitatea de sanse si nediscriminare

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa în lucrul cu persoane din grupul ţinta si/sau gestionare documente  - 1 ani

Competenţe solicitate abilitaţi comunicare interpersonala
abilitaţi comunicare scrisa si verbala, adaptare limbaj la interlocutor
abilitaţi planificare, coordonare si organizare
abilitaţi prezentare si orientare catre rezultate
abilitaţi gestionare termene limita

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Expert selectie grup tinta 2Rol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243209 organizator relatii

Atribuţii: Asigura realizarea unei metodologii de recrutare, selectie si inregistrate a persoanelor vizate a face
parte din GT
Identifică, recruteaza, selecteaza, inregistreaza persoanele din GT ale Partenerului 2
Realizează şi gestionează dosarele cu documentele persoanelor din GT ale P2
Asigura pentru persoanele înregistrate in GT, întocmirea unui dosar personal care va conţine CI,
certificat nastere/certificat de casatorie(daca este cazul-personal didactic), formular inregistare in
GT, adeverinţă înmatriculare în învăţământul primar/gimnazial, respectiv angajat într-o instituţie de
învăţăm. preuniversitar obligatoriu, publică sau privată autorizată/acreditată, localizată în regiunea
de dezvoltare în care se implementează proiectul, un acord din partea parintilor/tutorelui respectiv
declaratie disponibilitate privind participarea la activitatile proiectului, si de prelucrare a datelor cu
caracter personal
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Inscrierea in GT asigura egalitatea de sanse si nediscriminare

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa în lucrul cu persoane din grupul ţinta si/sau gestionare documente - 1 ani

Competenţe solicitate abilitaţi comunicare interpersonala
abilitaţi comunicare scrisa si verbala, adaptare limbaj la interlocutor
abilitaţi planificare, coordonare si organizare
abilitaţi prezentare si orientare catre rezultate
abilitaţi gestionare termene limita

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Expert selectie grup tinta 3Rol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243209 organizator relatii

Atribuţii: Asigura realizarea unei metodologii de recrutare, selectie si inregistrare a persoanelor vizate a face
parte din GT
Identifică, recruteaza, selecteaza si inregistreaza persoanele din grupul tinta ale Part. 3
Realizează şi gestionează dosarele cu documentele persoanelor din GT ale P3
Asigura pentru persoanele înregistrate in GT, întocmirea unui dosar personal care va conţine: CI,
certificat de nastere/certificat de casatorie (daca este cazul-personal didactic), formular inregistare
in GT, adeverinţă de înmatriculare în învăţământul primar/gimnazial, respectiv angajat într-o
instituţie de învăţământ preuniversitar obligatoriu, publică sau privată autorizată/acreditată,
localizată în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, un acord din partea
parintilor/tutorelui respectiv declaratie disponibilitate privind participarea la activitatile proiectului,  si
de prelucrare a datelor cu caracter personal
Inscrierea in GT asigura egalitatea de sanse si nediscriminare

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa în lucrul cu persoane din grupul ţinta si/sau gestionare documente - 1 ani

Competenţe solicitate abilitaţi comunicare interpersonala
abilitaţi comunicare scrisa si verbala, adaptare limbaj la interlocutor
abilitaţi planificare, coordonare si organizare
abilitaţi prezentare si orientare catre rezultate
abilitaţi gestionare termene limita

Limbi străine solicitate
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Expert focus-grupRol:8.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243212 specialist relatii sociale

Atribuţii: Prezinta activităţi de tip outdoor, modele de succes cu accent pe activitatile ce incurajeaza
dezvoltarea aptitudinilor socioemotionale, favorizeaza autoexprimarea, ce sprijina tranzitia scolara a
elevilor in momente critice pt evitarea riscului educational, ce vizeaza desegregarea scolara si
cresterea stimei de sine
Identifica nevoi şi bariere în vederea implementarii activ. de tip outdoor in Cercurile interactive de
educatie si constientizare, aplica fisele de focus-grup
Emite propuneri si solutii personalizate in vederea dezvoltarii de masuri integrate de preventie cu
scopul de a creste rata de participare in invatamantul primar&secundar la care vor participa
persoanele înscrise in GT (cadre didactice&elevi) prin care se vor puncta nevoi şi solutii pt o scoala
incluziva
Dezvolta idei si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale din mediul scolar
Asigura intocmirea unei carti-tip revista ce va evidentia rezultatele privind tehnici&metode de
implementare a activ. educ. outdoor

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa în relationare/comunicare - 5 ani

Competenţe solicitate abilitaţi planificare, coordonare, organizare
ab. prezentare
orientare catre rezultate
ab.gestionare term. limita
ab.lucru în echipa
atitudine pozitiva, creativitate si spirit de initiaţiva
flexibilitate si capacitatea de a relationa pozitiv

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Expert logisticaRol:9.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 516903 organizator prestari servicii

Atribuţii: Asigura desfasurarea din punct de vedere logistic a Cercurilor interactive de educatie si
constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoor conform graficului de
desfăşurare a cercurilor/focus-grupurilor: organizarea mapelor, centralizarea fiselor de focus-grup,
descarcarea acestora, invitarea unor persoane din comunitate, exemple de reusita in diverse
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domenii de activitate, in cadrul intalnirilor
Asigura distribuirea materialelor informative pentru participanti, a kiturilor de materiale si a listelor de
prezenta aferente
Tine legatura cu furnizorul de servicii specializate in acordarea de catering (apa/suc/sandwich) si
asigura distribuirea produselor catre participantii la focus-grup
Asigura egalitatea de sanse si promoveaza egalitatea de tratament si nediscriminare a membrilor
GT, participanti la cercurile interactive

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa în planificare si organizare - 1 ani

Competenţe solicitate abilitaţi de planificare, coordonare si organizare
ab.de prezentare
orientare catre rezultate
ab. gestionare termene
ab. lucru în echipa
atitudine pozitiva, creativitate si spirit de initiaţiva
integritate, corectitudine, obiectivitate

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Experti implementare ateliere STRONG YOUNG MINDS P1-10Rol:10.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare

Atribuţii: Sustin efectiv Atelierele STRONG YOUNG MINDS -3 tipuri de ateliere pe domenii de interese pt
dezvoltare aptit. socioemotionale, autoexprimarii, cu accent pe dezvoltarea limbajului, în acord cu
necesitaţile&obiectivele proiectului, dar si optiunile, varsta, interesele elevilor inscrisi la atelier
Elaboreaza tematica, studii de caz, jocuri, role-playuri ale P 1
Expertii P1-10, cadre didactice/personal de sprijin formate in proiect, imbunatatesc limbajul si
aptitudinile sociale ale elevilor, le dezvolta abilitati logice, de relationare, le ofera sprijin in accesarea
de informatii relevante in executare de sarcini si rezolvare probleme de rutina
Detin abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor si sustin 3
teme ca Miscare, joc si sport-activităti creative care imbina mişcarea, jocul si sportul, Atelier de
improvizatie–Pe aripile fanteziei, Educatie pentru sanatate, igiena si nutritie, in functie de obiectivele
si optiunile elevului inscris la atelier

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in activitati educative/predare/instruire - 1 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
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cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Experti implementare ateliere STRONG YOUNG MINDS P2-5Rol:11.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare

Atribuţii: Sustin efectiv Atelierele STRONG YOUNG MINDS -3 tipuri de ateliere pe domenii de interese pt
dezvoltare aptit. socioemotionale, autoexprimarii, cu accent pe dezvoltarea limbajului, în acord cu
necesitaţile&obiectivele proiectului, dar si optiunile, varsta, interesele elevilor inscrisi la atelier ale
P2
Elaboreaza tematica, studii de caz, jocuri, role-playuri ale P 2
Expertii P2-5, cadre didactice/personal de sprijin formate in proiect, imbunatatesc limbajul si
aptitudinile sociale ale elevilor, le dezvolta abilitati logice, de relationare, le ofera sprijin in accesarea
de informatii relevante in executare de sarcini si rezolvare probleme de rutina
Detin abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor si sustin 3
teme ca Miscare, joc si sport-activităti creative care imbina mişcarea, jocul si sportul, Atelier de
improvizatie–Pe aripile fanteziei, Educatie pentru sanatate, igiena si nutritie, in functie de obiectivele
si optiunile elevului inscris la atelier

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in activitati educative/predare/instruire  - 1 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae
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Experti implementare ateliere STRONG YOUNG MINDS P3-5Rol:12.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare

Atribuţii: Sustin efectiv Atelierele STRONG YOUNG MINDS -3 tipuri de ateliere pe domenii de interese pt
dezvoltare aptit. socioemotionale, autoexprimarii, cu accent pe dezvoltarea limbajului, în acord cu
necesitaţile&obiectivele proiectului, dar si optiunile, varsta, interesele elevilor inscrisi la atelier ale
Part.3
Elaboreaza tematica, studii de caz, jocuri, role-playuri ale P 3
Expertii P3-5, cadre didactice/personal de sprijin formate in proiect, imbunatatesc limbajul si
aptitudinile sociale ale elevilor, le dezvolta abilitati logice, de relationare, le ofera sprijin in accesarea
de informatii relevante in executare de sarcini si rezolvare probleme de rutina
Detin abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor si sustin 3
teme ca Miscare, joc si sport-activităti creative care imbina mişcarea, jocul si sportul, Atelier de
improvizatie–Pe aripile fanteziei, Educatie pentru sanatate, igiena si nutritie, in functie de obiectivele
si optiunile elevului inscris la atelier

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in activitati educative/predare/instruire  - 1 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Coordonator Ateliere STRONG YOUNG MINDSRol:13.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242108 manager imbunatatire procese

Atribuţii: Asigura inscrierea membrilor GT la Atelierele STRONG YOUNG MINDS,3 tipuri de at. pe domenii
de interese pt dezvoltare aptit. socioemotionale, autoexprimare, cu accent pe dezv.limbaj în acord
cu necesitaţile&obiectivele Pr  optiunile, varsta, interesele elevilor inscrisi la at.
Avizeaza tematica, studii de caz, jocurile, role-playurile aferente celor 3 tipuri de at. SYM
Asigura nediscriminarea participantilor, elevi , cadre did./pers.de sprijin formate in Pr. la atelier in
fctie de obiectivele Pr si optiunile membrilor GT
Este responsabil de planificarea, coordonarea activitatii celor 20 Experti din cele 3 scoli, exp
implicati in sustinerea at., in spatiile outdoor amenajate prin Pr asigurandu-se de imbunatatirea
participarii active la invatam. primar si secund
Asigura distribuirea echipamentelor sportive tuturor elevilor inscrisi la at.
Se implica activ in aplicarea, centralizarea chest. de interese&feedback, inainteaza la final de A3
Sociologului, informatiile, formularele utilizate pt realizare ghid

Educaţie solicitată

Cerinţe din fişa postului
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Studii superioare de lunga durata finalizate cu dilpoma de licenta - 3 ani

Experienţă solicitată Experienta in coordonare activitati  - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate de planificare, organizare, coordonare
Capacitate de munca în echipa
Promptitudine decizionala
Comunicare, flexibilitate si adaptabilitate
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Formator cursRol:14.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242401 formator

Atribuţii: Sustine cursul de perfectionare profesionala specializata, intitulat Educatie nonformala pentru o
scoala Altfel, acreditat de MEN, curs in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in
sistem outdoor
Elaboreaza materiale de training, studii de caz, role-play etc., ajutatoare în procesul de
instruire
Susţine efectiv programul de perfectionare, în acord cu necesitaţile si obiectivele proiectului,
elaboreaza tematica cursului
 Corecteaza teste si teme de lucru si furnizeaza feedback/evaluare cursanţilor în timpul
cursului de perfectionare
Se va pune accentul pe activitati care vizeza egalitatea de sanse si nediscriminare
Realizeaza teste pentru evaluarea finala a cursanţilor- personal didactic/de sprijin
Elaboreaza propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul perfectionarii si face propuneri de
dezvoltare a cursului;
Completeaza catalogul participanţilor la instruire cu rezultatele evaluarilor

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Curs specializare formator/Modul psihopedagogic (in functie de durata cursului) - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta în formare profesionala/instruire - 5 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Psiholog clinicianRol:15.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263411 psiholog

Atribuţii: Coordoneaza activitatea de implementare a atelierelor Strong Young Minds- ateliere socio-
educationale de dezvoltare cognitiva, implementata de consilierii de dezvoltare personala in cadrul
A 3.1
Evalueaza si interpreteaza rezultatele bateriei de testare neuropsih. NEPSY, instrument ce
evaluează funcţii esenţiale ale copilului pt obţinerea de performanţe superioare în dom. şcolar şi
extraşcolar, prin metode “child-friendly” în scopul evaluarii a 5 dom. funcţionale: atenţie/funcţii
executive, memorie& învăţare, limbaj, procesare vizuo-spaţială, procesare senzoriomotorie
Interpreteaza profilele psihologice in urma aplicarii bateriei de testare, asigura evaluarea rezultatelor
şi colectarea indicatorilor corespunzători asigurandu-se egalitatea de sanse si nediscriminare
Reda un raport de evaluare a dezv. neuropsihologice, interpreteaza si transmite catre consilierii de
dezvoltare personala un referat personalizat si propune activitati specifice socio-educationale de
dezvoltare cognitiva

Educaţie solicitată Studii superioare in psihologie de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa relevanta in consiliere psihologica - 5 ani

Competenţe solicitate Interpretarea unui volum mare si diversificat de informatii
Gandire analitica si metodica
Capacitate planificare si organizare
Capacitate analiza si sinteza
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
Management timp
Promptitudine decizional

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Consilier dezvoltare personala 1Rol:16.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242324 consilier pentru dezvoltare personal?

Atribuţii: Planifica si organizeaza atelierele Strong Young Minds, at. socio-educationale de dezvoltare
cognitiva
Aplica bateria de evaluare neuropsihologica NEPSY, instrument ce evaluează funcţii esenţiale ale
copilului pt obţinerea de performanţe superioare în domeniul şc. şi extraşcolar, în 5 dom.
funcţionale: atenţie/ funcţii executive, memorie, învăţare, limbaj, procesare vizuo-spaţială, procesare
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senzoriomotorie
Identifica gradul de risc al abandonului scolar dar si gradul de interes pentru Atelierele Strong
Young Minds pe baza unei fise (chestionar)
Aplica documente specifice activitatii de consiliere de dezv personala: chestionare, baterii de teste,
fise de consiliere
Formeaza grupele in functie de interesele elevilor, varsta acestora si le va personaliza ca urmare a
rezultatelor din rapoartele transmise de psiholog, propunand activitati specifice socio-educationale
de dezvoltare cognitiva
Indruma, instruieste cadrele didactice/personalul de sprijin ce vor implementa atelierele SYM

Educaţie solicitată Studii superioare socioumane de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa relevanta in consiliere profesionala/Resurse umane - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate analiza si sinteza
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
Management timp
Gandire analitica si metodica
Promptitudine decizionala
Capacitate planificare si organizare
Capacitate munca în echipa
Interpretare volum mare inform

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Consilier dezvoltare personala 2Rol:17.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242324 consilier pentru dezvoltare personal?

Atribuţii: Planifica si organizeaza atelierele Strong Young Minds, at. socio-educationale de dezvoltare
cognitiva
Aplica bateria de evaluare neuropsihologica NEPSY, instrument ce evaluează funcţii esenţiale ale
copilului pt obţinerea de performanţe superioare în domeniul şc. şi extraşcolar, în 5 dom.
funcţionale: atenţie/ funcţii executive, memorie, învăţare, limbaj, procesare vizuo-spaţială, procesare
senzoriomotorie
Identifica gradul de risc al abandonului scolar dar si gradul de interes pentru Atelierele Strong
Young Minds pe baza unei fise (chestionar)
Aplica documente specifice activitatii de consiliere de dezv personala: chestionare, baterii de teste,
fise de consiliere
Formeaza grupele in functie de interesele elevilor, varsta acestora si le va personaliza ca urmare a
rezultatelor din rapoartele transmise de psiholog, propunand activitati specifice socio-educationale
de dezvoltare cognitiva
Indruma, instruieste cadrele didactice/personalul de sprijin ce vor implementa atelierele SYM

Educaţie solicitată Studii superioare socioumane de lunga durata finalizate cu diploma de licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată
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Experienţa relevanta in consiliere profesionala/Resurse umane - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate analiza si sinteza
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
Management timp
Gandire analitica si metodica
Promptitudine decizionala
Capacitate planificare si organizare
Capacitate munca în echipa
Interpretare volum mare inform

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Consilier vocationalRol:18.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242315 consilier vocational

Atribuţii: Desfasoara activitati de orientare scolara si descoperire a cunoştintelor abia dobândite in educatia
formala, susţinere motivaţională pt dezvoltarea autonomiei pers, centrate pe elevii de clasele 7 si 8
sub forma de workshop-uri -Clubul meseriilor, intocmeste fise de interes vocational personalizate
Prezinta elevilor ocupatii diferite si abordeaza impreuna directii de exploatare
a meseriilor, coreleaza rezultatele obtinute, respectiv alegerea unui domeniu in baza cunost si a
experientelor dobandite, cu rez. etapei 2, profilul vocational realizat in baza Platformei Cognitrom
Career Planner (CCP)
Aplica 4 chest. din CCP, realizeaza un profil vocational al elevilor de cls 7/8 din GT in vederea
re/orientarii scolare preventive
Comunica rez. celor 4 chest de autocunoaştere ce evaluează abilităţi cognitive, non-cognitive,
interese vocaţionale si valori legate de muncă in vederea ghidarii traseului educational-prof.
Organizeaza intalniri triada elev-profesor-parinte, recomandă traseul educaţional

Educaţie solicitată Studii superioare sociumane de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa relevanta in consiliere profesionala/Resurse umane - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate analiza si sinteza, organizare
Capacitate de planificare si de a actiona strategic
Management timp
Gandire analitica si metodica
Promptitudine decizionala
Capacitate munca în echipa
Comunicare, flexibilitate si adaptabilitate

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1
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Curriculum vitae

SociologRol:19.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263201 sociolog

Atribuţii: Centralizeaza si organizeaza fisele (chestionar) ce identifica gradul de risc al abandonului scolar si
gradul de interes pentru Atelierele Strong Young Minds
Centralizeaza si interpreteaza datele si instrumentele utilizate in cadrul activitatilor A1.1, A3.1 si A4
Centralizeaza si interpreteaza datele chestionarelor de autocunoaştere, ce evaluează abilităţile
cognitive, non-cognitive, interesele vocaţionale şi valorile legate de muncă din cadrul A 3. 2, din
Platforma Cognitom Career Planner adresate elevilor din GT din calsele 7 si 8 inscrisi in grupul tinta
Elaboreaza un instrument - Ghid de bune Practici „FĂ TOT CE POŢI, CU CEEA CE AI, ACOLO
UNDE ESTI” pe baza rezultatelor obtinute insotite de exemple de buna practica extrase din cadrul
Activitatii 4
Asigura diseminarea Ghidului, in format electronic, la minimum 60 de scoli din judetul Dolj (mediul
urban si rural), in mod nediscrimantoriu, dar si Inspectoratului Scolar
Judetean

Educaţie solicitată Studii superioare in sociologie de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in participare si elaborare de studii sociologice - 5 ani

Competenţe solicitate Capacitate proiectare si realizare de cercetari (culegere, prelucrare si analiza de date) în
organizaţii si comunitaţi, studii de piaţa
Capacitate gestionare a sistemelor de date
Capacitatea diagnoza si analiza a datelor
Abilitaţi de argumentare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Experti implementare CLUBUL ALTFEL P1*10Rol:20.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare

Atribuţii: Sustin efectiv Clubul ALTFEL-6 tipuri de ateliere pe domenii de interese pentru dezvoltarea
aptitudinilor, în acord cu necesitaţile, obiectivele proiectului, elaboreaza tematica, studii de caz,
jocuri, role-playuri ale P 1 in spatiul outdoor amenjat in scoala
Expertii P1-10 cadre didactice/personal de sprijin formate in proiect, le dezvolta abilitati logice
elevilor, de relationare, ofera sprijin in accesarea de informatii relevante in executare sarcini si
rezolvar probl de rutina
Detin abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor
Sustin teme ca Miscare, joc si sport, Ed.competitiva prin joc si stratgie, Ateliere de Role-play-uri-
Jocul de rol, Public speaking, Micul antreprenor si ed. financiara, Atelier de cercetare si explorare in
functie de obv. si optiunile elevului inscris la atelier
Participarea la ateliere asigura nediscriminarea si egalitatea de sanse
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Elaboreaza la final o Fisa cu analiza SWOT a atelierului, o scurta descriere a activitatii derulate

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta specifica in activitati educative/predare/instruire  - 1 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Experti implementare CLUBUL ALTFEL P2*5Rol:21.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare

Atribuţii: Sustin efectiv Clubul ALTFEL-6 tipuri de ateliere pe domenii de interese pentru dezvoltarea
aptitudinilor, în acord cu necesitaţile, obiectivele proiectului, elaboreaza tematica, studii de caz,
jocuri, role-playuri ale P 2 in spatiul outdoor amenjat in scoala
Expertii P2-5 cadre didactice/personal de sprijin formate in proiect, le dezvolta abilitati logice
elevilor, de relationare, ofera sprijin in accesarea de informatii relevante in executare sarcini si
rezolvar probl de rutina
Detin abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor
Sustin teme ca Miscare, joc si sport, Ed.competitiva prin joc si stratgie, Ateliere de Role-play-uri-
Jocul de rol, Public speaking, Micul antreprenor si ed. financiara, Atelier de cercetare si explorare in
functie de obv. si optiunile elevului inscris la atelier
Participarea la ateliere asigura nediscriminarea si egalitatea de sanse
Elaboreaza la final o Fisa cu analiza SWOT a atelierului, o scurta descriere a activitatii derulate

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in activitati educative/predare/instruire  - 1 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Experti implementare CLUBUL ALTFEL P3*5Rol:22.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242403 organizator/conceptor/consultant formare

Atribuţii: Sustin efectiv Clubul ALTFEL-6 tipuri de ateliere pe domenii de interese pentru dezvoltarea
aptitudinilor, în acord cu necesitaţile, obiectivele proiectului, elaboreaza tematica, studii de caz,
jocuri, role-playuri ale P 3 in spatiul outdoor amenjat in scoala
Expertii P 3- 5 cadre didactice/personal de sprijin formate in proiect, le dezvolta abilitati logice
elevilor, de relationare, ofera sprijin in accesarea de informatii relevante in executare sarcini si
rezolvar probl de rutina
Detin abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor
Sustin teme ca Miscare, joc si sport, Ed.competitiva prin joc si stratgie, Ateliere de Role-play-uri-
Jocul de rol, Public speaking, Micul antreprenor si ed. financiara, Atelier de cercetare si explorare in
functie de obv. si optiunile elevului inscris la atelier
Participarea la ateliere asigura nediscriminarea si egalitatea de sanse
Elaboreaza la final o Fisa cu analiza SWOT a atelierului, o scurta descriere a activitatii derulate

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta relevanta in activitati educative/predare/instruire  - 1 ani

Competenţe solicitate cunostinţe solide în domeniul instruirii pe care o va livra
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice
cunostinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet)

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Coordonator CLUB ALTFELRol:23.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242108 manager imbunatatire procese

Atribuţii: Coordoneaza activitatea 4-Cluburile ALTFEL-6 tipuri de ateliere pe domenii de interese pt
dezvoltarea aptitudinilor socioemotionale, a autoexprimarii, cu accent pe dezv limbajului in acord cu
necesitaţile si obiectivele proiectului
Avizeaza tematica, studiile de caz, jocurile, role-playurile aferente C. ALTFEL ale celor 3 scoli
partenere
Planifica, coordonaza activ. celor 20 cadre didactice/personal de sprijin-Experti implementare Club,
asigura desfasurarea at. din cadrul C. ALTFEL in spatiul outdoor amenajat prin Pr, asigura
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imbunatatirea participarii active la invatamantul primar si secund
Asigura nediscriminarea participantilor la atelierele vizate, in functie de obiectivele Pr si de optiunile,
varsta, interesele elevilor inscrisi la atelier
Coordoneaza programul de voluntariat initiat de Solicitant in care sa fie inscrisi elevi de liceu,
studenti care sa faca schimb de experienta catre ciclul superior de invatamant
Asigura distribuirea echipamentelor sportive tuturor elevilor inscrisi la ateliere

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata finalizate cu licenta  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in coordonare activitati  - 1 ani

Competenţe solicitate Capacitate de planificare, organizare, coordonare
Capacitate de munca în echipa
Promptitudine decizionala
Comunicare, flexibilitate si adaptabilitate
cunostinţe de pedagogie
cunostinţe în elaborarea, pregatirea materialelor didactice

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Coordonator P1 -Cotfasa Dana.pdf

31/01/2022 Coordonator P1 -Cotfas DanaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Coordonator P2 Mondescu Alin.pdf

31/01/2022 Coordonator P2 Mondescu AlinE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Coordonator P3  Micu Vasile Cristinel.pdf

31/01/2022 Coordonator P3  Micu Vasile CristinelE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

manager proiect- EDU ACCES.pdf

31/01/2022 manager proiect- EDU ACCESE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA
(Lider)

Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

SEDIU SOLICITANT

Strada Sararilor nr. 31, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE
ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

1 spatiuSpatiu birou

Resurse materiale existente

74



Resursă Cantitate Partener

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE
ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

5 bucatiLaptom

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE
ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

5 bucataBirouri si scanune

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE
ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

1 bucataMultifunctionala

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE
ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

1 bucataTelefon fix/mobil

ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE
ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

1 pachetPachet materiale consumabile

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Sediu Partener 1

Strada Aleea Arhitect Duiliu Marcu nr. 16, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA3 bucatiScaune si birou

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA1 bucataSala de sedinte

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA3 bucataCalculatoare desktop

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA1 bucataImprimana si fax

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA1 spatiuSpatiu in curtea scolii pentru amenajare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA1 pachetPachet materiale consumabile

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 3

Sediu Partener 2

Strada Racoteanu nr. 148, Localitatea: Oraş Filiaşi, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI3 bucataScaune si birou

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI1 spatiuSala de sedinte

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI3 bucatacalculatoare desktop

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI1 bucataImprimanta si fax

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI1 spatiuSpatiu in curtea scolii pentru amenajare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI1 pachetPachet materiale consumabile

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 4

Sediu Partener 3

Strada Strada Principala nr. 208, Localitatea: Melineşti, Cod poştal: -, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI

3 bucatascaune si birou

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI

1 spatiuSala de sedinte

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI

3 bucataCalculator desktop

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI

1 bucatiImprmanta si fax

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI

1 spatiuSpatiu in curtea scolii pentru amenajare

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI

1 pachetPachet materiale consumabile
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Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1. 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin participanti activi la cercurile interactive de educatie constientizati cu privire la
importanta educatiei nonformala in sistem outdoor, ca masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii rezultat in cadrul
Activitatii 1  si contribuie la realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si
4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94

2. 2. 1 carte – tip revista care va cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor educative nonformale si proceduri de
eliminare a barierelor in implementarea metodelor interactive de invatare in sistem outdoor, rezultat in cadrul Activitatii 1  si
contribuie la realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94

3. 3. 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj, rezultat in cadrul Activitatii 1  si contribuie la
realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv
4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94

4. 4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala acreditata in domeniul organizarii
si furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie nonformala pentru o scoala Altfel rezultat in cadrul Activitatii 2  si contribuie la
realizarea OS2 si asigura atingerea indicatorului 4S94

5. 5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru obtinerea de performante superioare in
domeniul scolar si cel extrascolar, 210 referate personalizate, rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie la realizarea OS4
si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)

6. 6. 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care isi vor dezvolta aptitudinele socio-
emotionale  rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1,
respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)

7. 7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare scolara prin aplicarea a 2 metode:
participarea la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP), rezultat in cadrul
Subactivitatii 3.2  si contribuie la realizarea OS3 si OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)

8. 8. 1 Ghid de bune Practici „FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI” diseminat la minim 60 de unitati de
invatamat, rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1,
respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94

9. 9. 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati
nonformale in sistem outdoor, rezultat in cadrul Activitatii 4 si contribuie la realizarea OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223
(4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si indicatorului 4S94

10. 10. 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in sistem outdoor in clubul ALTFEL,
rezultat in cadrul Activitatii 4  si contribuie la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv
4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94

11. 11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea utilizand metode inovative (cu
participarea unui membru din comunitate/cadru didactic, metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in
baza evaluarii neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile „Clubul meseriilor”
si evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea CLUBULUI ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 1, 3 si
4  si contribuie la realizarea OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94

12. 12. 330 elevi inregistrati in Grupul Tinta si 40 de cadre didactie/personal de sprijin, rezultat in cadrul A1.1 si contribuie la
realizarea OS1, OS2 si OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si indicatorului 4S94

Activităţi previzionate

Activitate:  Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoor

Subactivităţi

A1.1 Identificarea si selectia grupului tinta Activitatea este realizata de Partenerii 1, 2 si 3 din luna 1 de implementare pana in luna 8.
Expertii grup tinta din partea partenerilor vor identifica si selecta grupul tinta al proiectului in
baza unei metodologii de identificare si selectie, metodologie publicata (vizibila la nivelul
fiecarui partener - SCOALA), pentru promovarea transparentei si egalitatii de sanse,  dupa cum
urmeaza:
Pentru realizarea OS 6.3.:
- 330 Elevi din invatamantul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-VIII (ISCED 1-2), in special
elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii rome, elevi din mediul

 Mai 2022 -  Decembrie 2022

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU
MACEDONSKI" MELINEŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI
VITEAZUL" CRAIOVA
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rural, elevi cu dizabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate socio-economic;
Persoanele din grupul tinta format din elevi din invatamantul preuniversitar obligatoriu vor
indeplini CUMULATIV urmatoarele conditii:
- au domiciliul/ locuiesc in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul;
-pentru dosarul fiecarei persoane expertul GT va solicita o adeverinta de inmatriculare in
invatamantul primar/gimnazial la data la care persoana va beneficia pentru prima data de
sprijinul oferit prin proiect.

Pentru realizarea OS 6.6.:
- 40 de persoane,  personal didactic din invatamantul preuniversitar obligatoriu si/sau personal
de sprijin conform mentiunilor din GSCS
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta formate din personalul didactic din invatamantul
preuniversitar obligatoriu vor indeplini CUMULATIV urmatoarele conditii:
- este angajat intr-o institutie de invatamant preuniversitar obligatoriu, publica sau privata
autorizata/acreditata, localizata in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul in
cazul cadrelor didactice, iar in cazul personalului de sprijin sa fie pe una din functiile mentionate
in Legea Educatiei.
- va fi implicat in derularea activitatilor prevazute prin proiect si destinate grupului tinta – elevi
inmatriculati in invatamantul preuniversitar obligatoriu.
Grupul tinta vizat este din minimum 3 institutii de invatamant, institutiile partenere (P1+P2+P3)
si respecta tintele minime ale indicatorilor din GSCS>

4S94 Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/ schimb
de bune practici etc  - 40 de persoane
4S223 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie
(invatamantul primar si secundar)  - 330 elevi
4S223.1 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de
educatie (invatamantul primar si secundar), din care: - Elevi din invatamantul primar  - 90 elevi
4S223.1.1 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de
educatie (invatamantul primar si secundar), din care: - Elevi din invatamantul primar, din care: -
Roma  - 10 elevi
4S223.1.2 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de
educatie (invatamantul primar si secundar), din care: - Elevi din invatamantul primar, din care: -
Din zona rurala 25 elevi
4S223.2 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de
educatie (invatamantul primar si secundar), din care: - Elevi din invatamantul gimnazial  - 240
de elevi
4S223.2.1 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de
educatie (invatamantul primar si secundar), din care: - Elevi din invatamantul gimnazial, din
care: - Roma  - 30 de elevi
4S223.2.2 Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de
educatie (invatamantul primar si secundar), din care: - Elevi din invatamantul gimnazial, din
care: - Din zona rurala  - 60 de elevi

Structura grupului tinta este urmatoarea:
Grup tinta TOTAL: 330 elevi dintre care – 120 din clasele 7-8, 120 elevi 5-6 si 90 elevi primar
P1 = 60 elevi (7-8), 60 elevi (5-6) si 40 elevi primar si 20 cadre didactice/personal de sprijin
P2 =  30 elevi (7-8), 30 elevi (5-6) si 25 elevi primar si 10 cadre didactice/personal de sprijin
P3 = 30 elevi (7-8), 30 elevi (5-6) si 25 elevi primar si 10 cadre didactice/personal de sprijin

Grupul tinta elevi din mediul rural este de 85 elevi, respectiv 25,7%
Grupul tinta elevi de etnie roma este de 40 elevi, respectiv 12%
Selectia grupului tinta se va realiza pe criteriu primul venit/primul servit. Se va asigura
egalitatea de sanse si non-discriminarea. Fiecare elev va avea la dosar un acord din partea
parintilor/tutorelui privind participarea la activitatile din cadrul proiectului. Se vor asigura
oportunitati egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe minoritatile rroma
si elevii din mediul rural.
Resurse materiale necesare: materiale consumabile, imprimanta, calculator destktop, etc –
materiale puse la dispozitia proiectului.
Resurse umane implicate: P1 - Coordonator P1, expert GT 1, P2 -  Coordonator P2, expert GT
2, P3 -  Coordonator P3, expert GT 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

Amplasamente

12. 330 elevi inregistrati in Grupul Tinta si 40 de cadre didactie/personal de sprijin, rezultat in
cadrul A1.1 si contribuie la realizarea OS1, OS2 si OS3 si asigura atingerea indicatorilor
4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.

Rezultate previzionate
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2.2) si indicatorului 4S94

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive
de educatie si constientizare privind
importanta educatiei nonformala in sistem
outdoor

Activitatea este realizata de S si P1, P2 si P3 si se va desfasura din luna 1 pana in luna 10. In
cadrul acestei subactivitati, se vor organiza 19 Cercuri interactive de educatie si constientizare
privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoor (3 pentru cadre didactice/personal de
sprijin si 16 pentru elevi) cu scopul de a reduce parasirea timpurie a scolii, dar si de a
imbunatati competentele personalului didactic/personalului de sprijin in vederea promovarii
unor servicii educationale de calitate, orientate si centrate pe nevoile elevilor. Cercurile
interactive se vor derula sub forma unor focus-grupuri, prin care se vor puncta nevoi, dar si
solutii pentru o scoala incluziva. Grupul pentru fiecare eveniment de tip focus - grup (cerc) va fi
alcatuit din maxim 25 de persoane si va fi sustinut de catre un expert focus-grup. Structura de
baza a fiecarui eveniment va avea in vedere urmatoarele prioritati:
1. prezentare unor activitati de tip outdoor si modele de succes, cu accent pe activitatile care
incurajeaza dezvoltarea aptitudinilor socio-emotionale, favorizeaza auto-exprimarea, care
sprijina tranzitia scolara a elevilor in momente critice pentru evitarea riscului educational, care
vizeaza desegregarea scolara si cresterea stimei de sine
2. identificarea nevoilor si/sau a barierelor in vederea implementarii activitatilor de tip outdoor
evidentiate la punctul 1
3. Propuneri si solutii personalizate in vederea dezvoltarii de masuri integrate de preventie cu
scopul de a creste rata de participare in invatamantul primar si secundar

La activitate, se va incuraja interactiunea cu personalul – cadre didactice si/sau
actori sociali la nivelul comunitatii (reprezentanti publici si/sau privati),  astfel ca cel putin 1
participant la fiecare atelier va fi din aceasta categorie, actiune ce vizeaza o parte a inovarii
sociale a proiectului. Se va avea in vedere ca persoana sa reprezinte un model de reusita
pentru cadrele didactice/personal de sprijin si elevi. Cercurile interactive se vor organiza in
concordanta cu structura anului de invatamant, astfel: in lunile 1-4 se va realiza metodologia,
se vor stabili potentiali invitati (minim 19 invtati + lista de rezerva) si se vor derula 3 ateliere
destinate celor 40 de cadre didactice/personal de sprijin, iar din luna 5 de implementare se vor
organiza 16 cercuri interactive destinate elevilor. La focus-grupuri vor participa pana la
finalizarea activitatii 330 de elevi si 40 de cadre didactice/personal de sprijin. La fiecare
eveniment focus-grup, participantii vor primii catering (apa/suc/sandwich)

Activitatea are ca scop antrenarea elevilor si a cadrelor didactice/personal de sprijin
in dezvoltarea de abilitati socio-emotionale si favorizarea auto-exprimarii prin implicarea directa
la nevoile educationale.

Cercurile reprezinta o initiativa inovativa – inovare soiala (inclusiv cu participarea
actorilor sociali de la nivelul comunitatilor locale) care vizeaza, cresterea participarii la
invatamantul primar, gimnazial, in special pentru copiii care provin din mediul rural, din
comunitati dezavantajate, cei de etnie roma, si, pe de alta parte, promoveaza metode inovativ
participative de educatie, cu scopul asigurarii timpurii a egalitatii sanselor de acces la o
educatie de calitate, pentru asigurarea cresterii ratei de participare la nivele superioare de
educatie, cu consecinte favorabile pe termen mediu asupra reducerii fenomenului parasirii
timpurii a scolii.

Activitatea se va derula de catre 1 expert focus-grup, intr-un spatiu in aer liber din
curtea fiecarei scoli. Expertul focus-grup va dezvolta idei si modele prin care pot fi mai bine
abordate porvocarile sociale din mediul scolar.
Fiecare scoala va crea un spatiu interactiv si creativ in curtea scolii in care se vor derula toate
activitatile outdoor ale proiectului. Astfel, se vor achizitiona pentru fiecare scoala mobilier de
exterior si perne puf, 1 boxa, 1 microfon, minivideoproiector, masa de tenis, masa de sah
pentru exterior, etc. care vor facilita derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului.
Participarea la evenimente asigura nediscriminarea si egalitatea de sanse. Fiecare participant
va primi un kit de materiale (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu fise interactive pentru
focus-grup, set post-it). Expertul logistica va sustine activitatea si va avea in vedere
organizarea mapelor, centralizarea fiselor de focus-grup, descarcarea acestora, dar si de
invitarea si asigurarea participarii unei persoane din comunitate sau a unei persoane, exemplu
de reusita. Dupa finalizarea cercurilor interactive de tip focus-grup, expertul focus-grup va
intocmi o carte – tip revista care va evidentia rezultatele privind tehnici si metode de
implementare a  activitatilor educative nonformale in sistem outdoor. Metodele si tehnicile
abordate se vor avea in vedere dezvoltarea aptitudinilor socio-educationale si favorizarea auto-
exprimarii, dar totodata vor evidentia si proceduri de eliminare a barierelor de impementare a
metodelor interactive de invatare. Cartea – tip revista va fi multiplicata in 200 de exemplare si
va fi distribuia in minim 20 de scoli.
Activitatea se incadreaza in activitatea 4 din GSCS – Activitati de tipul
cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-
emotionale, pentru favorizarea autoexprimarii, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a
exersa coordonarea si functiile motorii sub supravehere si prin interactiune cu personalul).
Activitatea este realizata in vederea indeplinirii OS6.3 si reprezinta o masura de preventie din
cadrul Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii.
Resurse materiale necesare: materiale consumabile, imprimanta , calculator desktop S, spatiu
in curtea scolii pus la dispozitie de P1, P2 si P3 (3 spatii) amenajate prin proiect cu: boxa si
microfon portabil (3 buc), minivideoproiector (3 buc.), ecran de proiectie (3 buc.), masa de tenis
(3 buc.), masa de sah pentru exterior (3 buc.), mobilier de exterior (3 buc.), laptop si licenta (3
buc.), pachete cercuri interactive; carte tip revista, combustibil pentru deplasari.
Resurse umane implicate: S – Expert focus grup, expert logistica.

 Mai 2022 -  Februarie 2023
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Inovare sociala: cercurile interactive sunt incadrate ca initiativa sociala, intrucat se va utiliza de
cate un expert metoda focus-grup si vor participa actori sociali de la nivelul comunităţilor
locale), actiuni care incurajeaza pe de-o parte, creşterea participării la învăţământul primar si
gimnazial, în special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunităţi dezavantajate, cei
de etnie romă, şi, pe de altă parte, promovarea unor metode inovative de educaţie, cu scopul
asigurării timpurii a egalităţii şanselor de acces la o educaţie de calitate, pentru asigurarea
creşterii ratei de participare la nivele superioare de educaţie, cu consecinţe favorabile pe
termen mediu asupra reducerii fenomenului părăsirii timpurii a şcolii.

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

Amplasamente

3. 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj, rezultat in
cadrul Activitatii 1  si contribuie la realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223
(4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si
4S94
11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea
utilizand metode inovative (cu participarea unui membru din comunitate/cadru didactic,
metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile
„Clubul meseriilor” si evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea
CLUBULUI ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 1, 3 si 4  si contribuie la realizarea OS4 si
asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94
2. 1 carte – tip revista care va cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor
educative nonformale si proceduri de eliminare a barierelor in implementarea metodelor
interactive de invatare in sistem outdoor, rezultat in cadrul Activitatii 1  si contribuie la
realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94
1. 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin participanti activi la cercurile interactive de
educatie constientizati cu privire la  importanta educatiei nonformala in sistem outdoor, ca
masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii rezultat in cadrul Activitatii 1  si
contribuie la realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv
4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitar

Subactivităţi

A 2.Perfectionarea profesionala acreditata
a resurselor umane pentru invatamantul
preuniversitar

Activitatea de perfectionare profesionala este implementata de Solicitant si va debuta din luna
1 de implementare si se va finaliza in luna 4. Cele 40 de cadre didactice/personal de sprijin,
grup tinta in proiect, vor urma cursul de Educatie nonformala pentru o scoala Altfel, cu o durata
de 60 de ore, in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor, curs
de perfectionare profesionala specializata acreditat de MEN. Cursul se va organiza in spatiile
puse la dispozitie catre Partenerul 1, Partenerul 2 si Partenerul 3 si sustinut de catre un
formator din partea Solicitantului. Se vor forma 3 grupe de curs, 2 grupe de cate 10 persoane si
1 grupa de 20 de persoane. Participarea la cursuri asigura nediscriminarea si egalitatea de
sanse. Fiecare participant va primi o mapa care va contine 1 suport curs, 1 stick, block-notes, 1
pix, iar la finalul cursului, absolventii vor primi un atestat de formare continua a personalului
didactic/de sprijin.
Totodata, participantii isi vor insusi tehnici si metode interactive in vederea implementarii de
activitati activ-participative centrate pe copii. Se va avea in vedere dezvoltarea de aptitudini
care sa evidentieze, pe termen scurt, mediu si lung rezultate academice ale copiilor si
dezvoltarea socio-emotionala a acestora. Tehnicile si metodele insusite vor sustine prevenirea
comportamentelor deviante si imbunatatirea starii de sanatate. Se va pune accentul pe activitati
care vizeza egalitatea de sanse si nediscriminare, astfel ca la curs se va sublinia importanta
acestor principii, in special in cazul personalului care lucreaza cu copii apartinand grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatilor rome, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitatile dezavantajate socio-economic.
Activitatea de formare continua a personalului didactic/de sprijin se incadreaza in categoria
activitatilor de perfectionare profesionala specializata acreditata a resurselor umane pentru
invatamantul preuniversitar in vederea indeplinirii OS 6.6. Cursul este din domeniul organizarii
si furnizarii educatiei nonformale in sistem outdoor si reprezinta o masura de interventie din
cadrul Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii.
Resurse materiale necesare asigurate de S: materiale consumabile, imprimanta, calculator
desktop, 3 Sali de curs puse la dispozitie de parteneri, pachete curs (pachete achizitionate prin
proiect)

 Mai 2022 -  August 2022
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Resurse umane implicate: S – Formator

SEDIU SOLICITANT - Str. Sararilor, nr. 31, Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

Amplasamente

4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala
acreditata in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie
nonformala pentru o scoala Altfel rezultat in cadrul Activitatii 2  si contribuie la realizarea OS2
si asigura atingerea indicatorului 4S94

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Subactivităţi

A3.1. Implementarea atelierelor Strong
Young Minds - ateliere socio-educationale
de dezvoltare cognitiva

Activitatea debuteaza din luna a 5-a de implementare a proiectului pana in luna 15. Activitatea
este derulata de catre Solicitant, cat si de Parteneri. Solicitantul va achizitiona o baterie de
evaluare neuropsihologica NEPSY. NEPSY este un instrument care evalueaza functii esentiale
ale copilului pentru obtinerea de performante superioare in domeniul scolar si cel extrascolar,
iar aplicarea utilizeaza metode “child-friendly”. NEPSY evalueaza 5 domenii functionale:
atentie/ functii executive, memorie si invatare, limbaj, procesare vizuo-spatiala, procesare
senzoriomotorie.
In prima etapa, in lunile 5-9, activitatea va fi implementata de catre 2 consilieri in dezvoltare
personala din partea Solicitantului si coordonata de catre un expert psiholog clinician, care se
va asigura de desfasurarea calitativa si la timp a activitatii, de evaluarea rezultatelor si
colectarea indicatorilor corespunzatori. Totodata, cei 3 vor  planifica activitatile, consilierii vor
aplica bateria de evaluare, iar interpretarea se va realiza de catre psihologul clinician.  Se va
avea in vedere aplicarea bateriilor pentru 210 elevi, elevi cu varsta cuprinsa intre 6-12 ani
(clasa 0-VI), iar consilierii se vor deplasa la fiecare scoala, insa activitatea se va desfasura
outdoor, utilizand dotarile spatiului amenajat prin intermediul proiectului. Se va reda un raport
de evaluare a dezvoltarii neuropsihologice, iar psihologul va interpreta si va transmite catre
consilier un referat personalizat. Totodata, consilierii, pe baza unei fise (chestionar) va
identifica gradul de risc al abandonului scolar dar si gradul de interes pentru Atelierele propuse
(Strong Young Minds).  Un chestionar va fi aplicat si dupa finalizarea acestora pentru a masura
impactul proiectului (de catre coordonatorul atelierelor). Cele 420 chestionare (210 din etapa de
evaluare neuropsihologica NEPSY si 210 spre finalul sau la finalul implementarii atelierelor) vor
fi centralizate de catre sociolog (in cadrul Activitatii A3.2) in vederea realizarii Ghidului de bune
Practici „FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI”
Ulterior, in luna 10, consilierii si coordonatorul ateliere vor organiza atelierele - Strong Young
Minds, ateliere de dezvoltare a abilitatilor cognitive si practice, necesare pentru utilizarea
informatiilor relevante in scopul executarii sarcinilor si rezolvarii problemelor de rutina. In
vederea derularii activitatii, se vor implica 20 Experti (20 dintre cadrele didactice/personal de
sprijin perfectionat – din scolile partenere), pe care consilierii ii vor instrui, in sensul ca se vor
prezenta rezultatele obtinute de catre elevi si se vor explica detaliat ateliere propuse. Cele 20
de cadre didactice/personal de sprijin, vor derula ateliere aplicand idei si concepte invatate in
cadrul cursului din domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale.  .  Cadrele
didactice/personalul de sprijin perfectionat vor fi angajati ca experti in cadrul proiectului.
Consilierul va forma grupele in functie de interesele elevilor, varsta acestora si le va
personaliza ca urmare a rezultatelor din rapoartelr transmise de catre psiholog, propunand
activitati specifice socio-educationale de devoltare cognitiva. Se vor derula 3 ateliere, definite
initial, insa personalizate cu metode si tehnici in functie de rezultatele obtinute. Se vor integra
metode de invatare si dezvoltare a aptitudinilor cognitive prin joc, care sa puna in valoare
elevul.
Cele 3 ateliere definite sunt:
1. Atelier de improvizatie – Pe aripile fanteziei.Atelierul este creat pentru elevii claselor 0-VI si
are ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale prin stimularea fanteziei descoperirea
frumosului in cele mai neasteptate forme urmarind teme precum: nedisciminarea, mediul,
egalitatea de sanse, how it`s made, etc. Se vor organiza activitati de tipul - Copacul primaverii,
Explorarea „de la distanta” a hartii lumii; Experimentarea diferitelor culturi si aprecierea
specificitatilor lor, vizualizare documentare in aer liber, etc
2. Miscare, joc si sport  - atelierul este creat pentru elevii claselor 0-VI si va cuprinde activitati
creative care imbina miscarea, jocul si sportul. Atelierul urmareste imbunatatirea abilitatilor
psiho-sociale si implicarea activa a elevilor. Activitatile vor fi intens practice, bazate prin metoda
invatarii prin experimentarea jocului ca instrument psiho-social de lucru cu copiii ce le dezvolta
armonios sufletul, mintea si corpul. Vor fi incluse jocuri de tipul: Tribling, Bate mingea, Imaginea
facuta din snur, tenis de masa solo, etc

 Septembrie 2022 -  Iulie 2023
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3. Educatie pentru sanatate, igiena si nutritie. Atelierul este creat pentru elevii claselor 0-VI si
urmareste ca elevii sa identifice si sa constientizeze valoarea unei bune sanatati si efectele
sale asupra restului vietii. Activitatile se vor desfasura sub forma unor discutii interactive despre
rutina zilnica din viata noastra, se va imbina lucrul manual cu noi cunostinte despre importanta
unui corp curat si sanatos. Se da startul obiceiurilor bune in viata elevului invatand prin
experimentare.Intr-o maniera practica si distractiva, elevii vor invata sa aiba grija de igiena
personala, sa constientizeze importantei igienei corpului, etc
Se vor implica 20 cadre didactice/personal de sprijin (10 din partea P1, 5 din partea P2 si 5 din
parte P3) care vor sustine pe o perioada de 4 luni, atelierele (L 11-14), iar coordonaorul
Ateliere Strong Young Minds le va coordona. Astfel, cei 210 elevi, vor participa la 1 atelier pe
saptamana timp de 4 luni. Pentru fiecare atelier se vor forma grupe de 10-13 elevi, iar fiecarui
cadru didactic va avea in responsabilitate sustinerea a 1 ateliere/ saptamana (4 ateliere/luna x
4 luni  = 16 ateliere/grupa), cate 1 pentru fiecare grupa, derulandu-se in total 80 de
ateliere/luna.(P1 = 100 elevi – 10 grupe – 10 cadre didactice/personal de sprijin, P2 = 55 elevi
– 5 grupe – 5 cadre didactice/personal de sprijin P3 = 55 elevi – 5 grupe – 5 cadre
didactice/personal de sprijin).
Cele 20 de ateliere derulate de 20 de cadre didactice/personal de sprijin, vor fi aferente uneia
din cele 3 tematici, insa personalizate in functie de grupa de elevi. Se vor derula minimum 3
ateliere din fiecare tematica. Atelierul va incuraja dezvoltarea aptitudinilor socio-emotionale, va
favoriza auto-exprimarea, cu accent pe dezvoltarea limbajului. Atelierele vor fi personalizate si
se va avea in vedere cu prioritate rezultatele obtinute in urma evaluarii. Acestea vor fi centrate
pe copii, cu scopul de a dezvolta aptitudinile socio-emotionale si cele congnitive, utilizand
tehnici si metode interactive. Strong Young Minds va accentua invatarea prin joc si joaca.
Activitatea va fi coordonata de catre un expert coordonator, care totodata se va implica activ in
aplicarea si centralizarea chestionarelor de interese si de feedback si la finalul activitatii, ii va
inainta Sociologului, din cadrul A3.2, sintetizate si schematizate, informatiile si formularele
utilizate in cadrul activitatii, in vederea relizarii ghidului.In luna 15, Coordonatorii partenerilor vor
organiza un portofoliu de buna practica cu toate materialele utilizate, rezultatele obtinute si vor
atasa poze sugestive.
Atelierele se vor sustine outdoor, in spatiile amenajate prin intermediul proiectului. . Fiecare
participant va primi cate un echipament sportiv, care sa le motiveze participarea activa la
activitatile outdoor. Pachetele sustin nediscriminarea si se vor distribui tuturor elevilor
participanti.
Activitatea are in vedere indeplinirea OS 6.3 si se incadreaza la punctul 2 din categoria de
activitati propuse in GSCS - programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si reprezinta
o masura de interventie din cadrul Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a
Scolii.
Resurse materiale: materiale consumabile, imprimanta  - puse la dispozititie de S,  laptop,
ecran de proiectie, boxa, minivideoproiector, masa de tenis, masa de sah de exterior
ACHIZITIONATE IN CADRUL A1.2, Baterie de evaluare neuropsihologica (NEPSY),
echipament sportiv – achizitionate prin proiect, etc.
Resurse umane:S -  Psiholog clinician, 2 consilieri dezvoltare personala, Coordonator Ateliere
Strong Young Minds, Partener 1, 2 si 3- 20 de Experti implementare Ateliere Strong Young
Minds

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

Amplasamente

6. 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care
isi vor dezvolta aptitudinele socio-emotionale  rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie
la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)
11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea
utilizand metode inovative (cu participarea unui membru din comunitate/cadru didactic,
metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile
„Clubul meseriilor” si evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea
CLUBULUI ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 1, 3 si 4  si contribuie la realizarea OS4 si
asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94
5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru
obtinerea de performante superioare in domeniul scolar si cel extrascolar, 210 referate
personalizate, rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie la realizarea OS4 si asigura
atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv
4S223.2.1 si 4S223.2.2)

Rezultate previzionate
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A 3. 2 Activitati de orientare scolara si
descoperire a cunostintelor abia dobandite
in educatia formala

Activitatea debuteaza din luna a 5-a de implementare a proiectului pana in luna 16 si este
derulata de catre Solicitant. Activitatea va avea in vedere orientarea scolara a 120 de elevi din
clasele a VII-a si a VIII-a si va fi derulata de catre 1  Consilier vocational din partea
Solicitantului.
In prima etapa (lunile 5-7), expertul se vor intalni cu grupe de elevi (10 elevi/grupe) si vor derula
workshop-uri „Clubul meseriilor” (12 workshop-uri) care au ca scop descoperirea cunostintelor
dobandite in educatia formala.
Fiecare workshop va presupune proiectarea, organizarea, facilitarea si sustinerea de activitati
educative cu si pentru copii realizate in comunitate, in care elevii, inventariaza potentialul
regiunii Sud-Vest Oltenia si descopera meserii. Consilierul vocational, la fiecare „Club al
meseriilor” va prezenta ocupatii diferite si vor aborda impreuna directii de exploatarea a
meseriilor. La sfarsitul fiecarui workshop, acestia vor intocmi fise de interes vocational
personalizate. Scopul worksop-ului Clubul meseriilor este acela de a corela rezultatele obtinute,
respectiv alegerea unui domeniu in baza cunostintelor si experientelor dobandite, cu rezultatele
obtinute in etapa 2, profilul vocational realizat in baza Platformei Cognitrom Career Planner
(CCP).  Totodata, consilierul, pe baza unei fise (chestionar) va identifica gradul de risc al
abandonului scolar.
In cea de-a 2-a etapa, lunile 8-10, Consilierul vocational va aplica chestionarele din Platforma
Cognitom Career Planner (CCP) – un Soft achizitionat de S care se va instala si care pe baza
completarii chestionarelor va realiza un profil vocational pentru fiecare dintre cei 120 de elevi
din clasele a VII-a si a VIII-a. CCP este dedicata adolescentilor,oferind raspuns celor mai des
intalnite intrebari legate de cariera:”La ce sunt bun? Care sunt punctele mele forte? Ce
specializari scolare mi se potrivesc? Ce meserii sunt cele mai potrivite pentru mine?”. Aplicarea
se recomanda elevilor incepand cu clasele a VII, intruct se bazeaza pe o reorientare scolara
prevenitiva, daca este cazul.
CCP include 4 chestionare de autocunoastere, care evalueaza abilitatile cognitive, abilitatile
non-cognitive, interesele vocationale si valorile legate de munca. Dupa parcurgerea
chestionarelor de autocunoastere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerintele
ocupatiilor din Romania si reda lista celor care pot valorifica potentialul elevului. Pentru fiecare
ocupatie, elevului i se recomanda traseul educational prin care poate ajunge sa o practice,
precum si informatii despre sarcinile si mediul de munca. Elevul va afla gradul de potrivire cu
oricare ocupatie si cu oricare optiune scolara.
Intrucat educatia unui elev reprezinta un efort de echipa, in care fiecare dintre cei 3 membrii
elev-profesor-parinte/tutore isi are propriile roluri si responsabilitati, dupa finalizarea celor 2
etape, din luna a 11-a consilierul vocational va organiza intalniri in care vor prezenta celor 3
membrii ai parteneriatului, profilul vocational al elevului, intalniri bazate pe o comunicare
permanenta, fapte si transparenta. Intalnirile au ca scop asigurarea echilibrului relatiei elev-
profesor-parinte. In cadrul intalnirilor se va aplica un chestionar de feedback.Consilierul va
utiliza spatiile amenajate prin intermediul proiectului, intrucat activitatea se va realiza outdoor
In baza fiselor (chestionarelor de feedback) aplicate se va masura impactul proiectului, a
programelor socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala
implementate. In lunile 13-16, expertul sociolog va centraliza si va interpreta datele(in cadrul
A3.1 – 420 chestionare aplicate pentru a masura impactul proiectului si A3.2 chestionarele
aplicate elevilor pentru a  identifica gradul de risc al abandonului scolar si chestionarele de
feedback aplicate parintilor), iar rezultatele obtinute impreuna cu exemple de buna practica
extrase din cadrul Activitatii 4 se vor centraliza intr-un Ghid de bune Practici „FA TOT CE POTI,
CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI”, ghid care va fi diseminat in format electonic la
minimum 60 de scoli din judetul Dolj (mediul urban si rural), dar si Inspectoratului Judetean
Scolar.
Activitatea are in vederea indeplinirii OS 6.3 si se incadreaza la activitatile 7 si 9 din GSCS,
respeciv activitati practice de observare/descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia
formala si activitati pregatitoare/educative/de orientare, pentru copii care urmeaza sa intre intr-
un alt ciclu scolar si reprezinta o masura de interventie din cadrul Strategiei Nationale privind
Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii.
Resurse materiale necesare:materiale consumabile, imprimanta, imprimanta (puse la dispozitie
de S) spatiu outdoor amenajat in cadrul A1.2, Softul - Platforma de orientare scolara si
profesionala (CCP), combustibil pentru deplasare, etc. anchizitionate prin proiect.
Resurse umane implicate: S – Consilier vocational 1, Sociolog
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Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

SEDIU SOLICITANT - Str. Sararilor, nr. 31, Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare
scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in
baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP), rezultat in cadrul Subactivitatii 3.2  si
contribuie la realizarea OS3 si OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1,
respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)

Rezultate previzionate
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8. 1 Ghid de bune Practici „FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI”
diseminat la minim 60 de unitati de invatamat, rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie
la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94

Activitate: Activitatea 4.Cluburile „Altfel”

Subactivităţi

A4.Cluburile „Altfel” Activitatea 4 se va derula din luna 9 de implementare pana in luna a 16 de catre Solicitant si
Partenerii 1, 2 si 3. Cluburile ALTFEL vor cuprinde 6 tipuri de ateliere pe domenii de interese
pentru dezvoltarea aptitudinilor socio emotionale, pentru favorizarea auto-exprimarii, cu accent
pe dezvoltarea limbajului. Clubul ALTFEL are ca scop reducerea si prevenirea abandonului
scolar timpuriu si promovarea accesului la un invatamant de calitate. Elevii isi vor imbunatati
limbajul si aptitudinile sociale, isi vor dezvolta abilitatile logice si de relationare si totodata isi vor
insusi informatii relevante in scopul executarii sarcinilor si rezolvarii problemelor de rutina.
Atelierele le vor sustine 20 de cadre didactice/personal de sprijin formate in cadrul proiectului
care au dezvoltat abilitati in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale in sistem
outdoor si coordonate de catre un Expert coordonator din partea Solicitantului. Se vor derula 6
tipuri de Ateliere in spatiile outdoor amenjate in fiecare scoala si vizeaza teme precum:
1. Ateliere de Role-play-uri -  Jocul de rol – Atelierul este creat pentru elevii claselor VII-VIII si
are ca obiectiv stoparea efectului de bullying in scoli si are ca rol formarea unui comportament
acceptabil social pornind de la simularea unei situatii reale. Se va exersa politetea, a curtoaziei,
invatarea si aplicarea bunelor maniere, crearea unei comunitati armonioase, bazata pe respect
reciproc si toleranta fata de diversitate.
2. Miscare, joc si sport  - atelierul este creat pentru elevii claselor VII-VIII si va cuprinde
activitati creative care imbina miscarea, jocul si sportul. Atelierul urmareste imbunatatirea
abilitatilor psiho-sociale si implicarea activa a elevilor. Activitatile vor fi intens practice, bazate
prin metoda invatarii prin experimentarea jocului ca instrument psiho-social de lucru cu copiii ce
le dezvolta armonios sufletul, mintea si corpul. Vor fi incluse jocuri de tipul: Tribling, Bate
mingea, Imaginea facuta din snur, tenis de masa solo, etc
3. Educatie competitiva prin joc si strategie. Atelierul este creat pentru elevii claselor VII-VIII si
are ca obiectiv increderea elevilor in fortele proprii, cunoasterea si exprimarea emotiilor,
accesarea resurselor logice si creative. Activitatile vor avea in vedere jocul de sah,
supravietuirea in desert, turnul instabil, tenis de masa, etc
4. Public speaking. Atelierul este creat pentru elevii claselor VII-VIII si are ca obiectiv sporirea
increderii de sine si in cei din jur, debarasarea de emotivitate si frica de public, munca in
echipa,  o mai buna exprimare orala si dictie corecta. Se vor organiza activitati prin care elevii
se familiarizeaza cu operele importante, dar si cu discursuri remarcabile, elaborand propriul
discurs pe divese teme de interes.
5. Micul antreprenor si educatie financiara. Atelierul este creat pentru elevii claselor VII-VIII are
ca obiectiv dobandirea unor notiuni financiare de baza, deprinderea de a-si intocmi bugetul
personal si de a-l administra, folosirea banilor in mod responsabil, dezvoltarea deprinderii de a
economisi, dezvoltarea gandirii antreprenoriale. Metodele folosite vor avea in vedere jocurile
distractive, activitati in echipa, exercitii de calcul matematic simplu, desenul, etc
6. Atelier de cercetare si explorare. Atelierul este creat pentru elevii claselor VII-VIII are ca
obiectiv deprinderea de abilitati pentru o informare selectiva si corecta, metode si tehnici de
cercetare si explorare. Se vor organiza activitati  interactive de aflare a arborelui genealogic,
reconstituire a primei bancnote romanesti, vizualizare documentare in aer liber, etc
Se vor derula minimum 2 ateliere din fiecare tematica.
In prima luna, fiecare expert isi va pregati detaliat activitatea. Atelierele se vor derula pe o
perioada de 6 luni, se vor derula cu o frecventa de 2 ori/luna, iar fiecare vor avea o durata de
aproximativ 2 ore. Elevii de vor inscrie in functie de obiectivele si optiunile lor, insa se va lua in
considerare si orientarea scolara din cadrul Activitatii 3. De inscrierea elevilor din GT la ateliere,
planificarea si coordonarea activitatii va fi responsabil coordonatorul Clubului Astfel din Partea
Solicitantului. Altelierele se vor organiza astfel:
Partenerul 1, Partenerul 2 si Partenerul 3 vor implementa atelierele prin angajarea ca experti a
20 de cadre didactice/personal de sprijin perfectionate anterior (in cadrul A2) si vor forma
urmatoarea structura de grupe: P1 – 10 experti cu 10 grupe (6 elevi/grupa), Partenerul 2  - 5
experti cu 5 grupe (6 elevi/grupa)  si Partenerul 3 - 5 experti cu 5 grupe (6 elevi/grupa).
Clubul ALTFEL va avea o componenta de inovare sociala, intrucat Solicitantul va crea un
program de voluntariat, coordonat de expertul Coordonator, in care sa fie inscrisi elevi de liceu
si studenti, voluntari care sa participe la atelierele din cadrul CLUBULUI ALTFEL. Puterea
exemplului, interactiunea cu alte persoane din comunitate si oportunitatatea de a afla, chiar de
la un elev/student, care sunt beneficiile pe termen lung, a participarii la invatamantul liceal,
reprezinta doar cateva aspecte ale misiunii programului de voluntariat si al clubului ALTFEL.

Clubul ALTFEL se va desfasura in spatiile amenajate in curtea fiecarei scoli si
asigura imbunatatirea paticiparii active la invatamantul primar si secundar. Participarea la
atelierele din cadrul clubului asigura nediscriminarea si egalitatea de sanse. Fiecare participant
va primi cate un echipament sportiv, care sa le motiveze participarea activa la activitatile
outdoor. La finalul activitatii, expertul care a sustinut atelierul va elabora o Fisa care care va
cuprinde o analiza SWOT detaliata a atelierului, o descriere a activitatilor derulate, dar si
concluzii si recomandari pe care o va inainta conducerii in vederea continuarii si imbunatatirii
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activitatii.
Activitatea are in vederea indeplinirii OS 6.3  si se incadreza la activitatile 4 si 10 din GSCS,
respectiv activitati de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese si programe
sau activitati de prevenire a parasirii timpurii a scolii prin sport, arta, educatie in aer liber si
activitati care dezvolta talentele copiilor, spiritul de echipa, creativitatea si abilitati de
leadership. Activitatea reprezinta o masura de interventie din cadrul Strategiei Nationale privind
Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii.
Resurse materiale necesare: materiale consumabile, imprimanta – puse la dispoitie de P!, P2 si
P3, spatiu outdoor amenajat prin proiect, echipament sportiv achizitionat prin proiect, etc.
Resurse umane implicate: S – Coordonator club Altfel, P1+P2+P3 – 20 de Experti
implementare CLUBUL ALTFEL
Inovare sociala: programul structurat de voluntariat este incadrat ca initiativa sociala, intrucat
participarea activa a voluntarilor la atelierele din cadrul clubului incurajeaza pe de-o parte,
creşterea participării la învăţământul primar si gimnazial, cu consecinţe favorabile pe termen
mediu asupra reducerii fenomenului părăsirii timpurii a şcolii.

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

Amplasamente

9. 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de
sprijin participanti la activitati nonformale in sistem outdoor, rezultat in cadrul Activitatii 4 si
contribuie la realizarea OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv
4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si indicatorului 4S94
10. 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in
sistem outdoor in clubul ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 4  si contribuie la realizarea OS3
si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94
11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea
utilizand metode inovative (cu participarea unui membru din comunitate/cadru didactic,
metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile
„Clubul meseriilor” si evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea
CLUBULUI ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 1, 3 si 4  si contribuie la realizarea OS4 si
asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 5 Managementul proiectului

Subactivităţi

A5 Managementul proiectului In cadrul acestei activitati se vor aplica de tehnici specifice de management de proiect, pentru
asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare si control tehnico-financiar al
activitatilor propuse, pentru a indeplini obiectivele specifice ale proiectului. Principalele rezultate
se vor reflecta in: realizarea unei strategii de implementare; a uneia de monitorizare, raportare
si control a proiectului;realizarea de metodologii de lucru aferente activitatilor principale, plan
detaliat de identificare, evaluare si management al riscurilor. Procedurile de lucru sunt o
tehnica de lucru esentiala, care stabilesc termene, responsabilitati, metode de indeplinire a
rezultatelor, ajuta la identificarea riscurilor. Sunt proceduri supuse revizuirii, in functie de
evolutia sau schimbarile aparute pe parcursul implementarii.Organizarea tehnica a proiectului
include planificarea proiectului, elaborarea strategiei de implementare, organizarea de intalniri
periodice ale echipei de management si de implementare, intalniri la sediile Solicitantului si ale
partenerilor si intalniri on line, managementul riscului, calitatii, financiar in cadrul proiectului.
Managerul de proiect va asigura managementul si gestiunea proiectului in conformitate cu
prevederile Contractului de finantare, avand drept scop realizarea obiectivelor proiectului la un
nivel ridicat de eficienta si calitate. In procesul de implementare managerul de proiect se va
ocupa de coordonarea tehnica si organizatorica a parteneriatului, va urmari realizarea
activitatilor proiectului la termen si obtinerea indicatorilor si a rezultatelor asumate.. Managerul
de proiect asigura coordonarea generala a proiectului,insa fiecare partener este responsabil
pentru supervizarea activitatilor conform acordului de parteneriat. Managerul de proiect va
asigura centralizarea si verificarea detelor si rezultatelor obtinute de la parteneri. Actiunile
specifice prin care se va realiza aceasta activitate sunt:
- monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei
proiectului – raportul de progres; Pe baza datelor din raport se va analiza masura in care
proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin buget;
- monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora se se puna in
lucru planurile de actiune stabilite prin managementul de risc;
- pregatirea si realizarea cererilor de rambursare si plata;
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- raspuns adecvat la solicitarile Autoritatii de Management legate de derularea proiectului.
Pentru realizarea unui management al proiectului performant, se va asigura realizarea
urmatoarelor activitati:1.Monitorizarea proiectului astfel: urmarirea gradului de indeplinire a
activitatilor conform graficului de activitati al proiectului si informarea in scris a Autoritatii
Contractante cu privire la orice intarziere in derularea proiectului si propuneri clare de
remediere si readucere a graficului activitatilor in parametrii initiali; monitorizarea din punct de
vedere cantitativ si calitativ a proiectului cu respectarea si incadrarea in bugetul proiectului si in
graficul de activitati al acestuia; elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din
punct de vedere vor respecta cu strictete formatele tip impuse de Autoritatea de Management
(AM) 2. Executia si Managementul Proiectului va avea in vedere: Planificarea activitatilor,
organizarea – selectia – achizitia – contractarea serviciilor / bunurilor necesare implementarii
proiectului, Intocmirea fluxului de numerar al proiectului, realizarea Rapoartelor
tehnicofinanciare, 3. Elaborarea cererilor de prefinantare in conformitate cu cerintele
finantatorului. Aceste cereri vor respecta cu strictete prevederile legale si Instructiunile de
prefinantare si rambursare a cheltuielilor conform Contractului de finantare., 4. Elaborarea
rapoartelor de progres in conformitate cu cerintele finantatorului. Aceste rapoarte vor respecta
cu strictete formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM), 5. Elaborarea cererilor
de rambursare in conformitate cu cerintele finantatorului. Aceste cereri vor respecta cu strictete
formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM), 6. Asigurarea respectarii legalitatii si
conformitatii tuturor activitatilor si actiunilor din cadrul proiectului: urmarirea si verificarea
eligibilitatii tuturor cheltuielilor efectuate;, 7. Realizarea si actualizarea, in urma discutiilor cu
membrii echipei de proiect, a Planului de implementare a proiectului. Acest plan descrie in
detaliu toti pasii ce urmeaza a fi parcursi pana la finalizarea proiectului si va contine in mod
obligatoriu si analiza de risc pentru proiect si elaborarea de propuneri pentru gestionarea
adecvata a riscurilor., 8. Colaborarea cu membrii echipei de proiect in derularea tuturor
activitatilor: se mentine un contact permanent cu Autoritatea Contractanta si o comunicare
continua cu echipa de implementare a proiectului;Se vor organiza sedinte lunare de progres in
cadrul carora se analizeaza evolutia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarii
resurselor, implementarii activitatilor, obtinerii rezultatelor si managementul riscurilor; 9.Se vor
elabora piste de audit corespunzatoare activitatilor si subactivitatilor din proiect, astfel incat sa
permita posibilitatea verificarii documentelor proiectului de catre reprezentantii Autoritatii de
Management (AM), Organismului Intermediar (OI)., 10. Pentru gestionarea eficienta a
activitatilor proiectului si pentru facilitarea comunicarii intre
parteneri si intre membrii echipei de implementare se va dezvolta un sistem de schimb de
informatii, documente, de raportare si comunicare online (google drive), etc. Informarea si
publicitatea se va realiza prin bannere informative si roll-upuri la sediile fiecarui partener si in
locatiile de desfasurare a activitatilor proiectului, materiale informative cu mentiunea sprijinului
FSE realizate si distribuite in comunitate, membrii GT informati referitor la sprijinul prin FSE,
rezultatele proiectului vor fi prezentate in cadrul intalnirilor si pe website proiect.
MASURILE DE INFO-PUBLICITATE vor viza un nr cat mai mare de pers. beneficiare. Info-
publicitatea se va realiza pe tot parcursul implem. prin pagina web, materiale de info-
publicitate, newslettere informative privind stadiul implementarii, difuzate pe website, pe baza
unui plan de promovare si respectand Manualul de identitate vizuala si specific. Din
GSCG/Cap9. La demararea pr. -1 conf. de presa, iar finalul pr. –conf. de presa finala privind
activ. derulate, rez. obtinute, indicatorii atinsi si sustenabilitatea actiunilor realizate.
Realizarea achizitiilor se va efectua de catre fiecare membru al consortiului, cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare, a instructiunilor si dispozitiilor MFE/AMPOCU si ale
regulamentelor CE. In acest scop, la nivelul MP se va realiza o procedura de lucru privind
achizitiile publice in concordanta si cu respectarea OG 66/2011, Legea 98/2016 si normele
acesteia, instructiunile si Ordinele MFE/AMPOCU. Activitatea se va efectua prin: intocmirea
planului de achizitii, reactualizarea valorilor estimate, intocmirea documentatiei, pregatirea
anunturilor, lansarea anunturilor de achizitii conform procedurilor, daca va fi cazul; primirea
ofertelor si declararea castigatorilor; evaluarea ofertelor si intocmirea contractelor de furnizare
si servicii, urmarirea modului de indeplinire al obligatiilor de catre firmele contractate, receptia
produselor si serviciilor etc.
Conform planului de achizitii si al valorilor estimate realizate in vederea depunerii cererii de
finantare, procedurile de achizitii aplicabile conform prevederilor legale pentru beneficiary
privati sunt cele de Achizitii directe. Achizitiile se vor realiza pe baza de documente justificative
(contract, daca este cazul, comanda, bon fiscal/factura, ordin de plata, extras de cont, nota de
receptie, fisa cont, documente de transport s.a, daca este cazul). Astfel, dosarele de achizitii
vor cuprinde : Nota privind determinarea valorii estimate; Documentele justificative ale
achizitiei( ex: comanda, factura, bon fiscal, contract, documente de transport sau altele, dupa
caz); Documentele care dovedesc realizarea achizitiei ( de ex: ordine de plata, extrase de cont,
procese verbale de receptie, procese-verbale de predare-primire, de punere in functiune,
rapoarte de activitate sau altele, dupa caz).
In desfasurarea procedurilor de achizitii, la nivelul fiecarui membru al consortiului, se vor
respecta principiile economicitatii, eficientei si eficacitatii si se vor intreprinde toate masurile
considerate necesare in vederea respectarii acestor principia,incluse in principiul unei bune
gestionari financiare. In acest sens chiar daca valoarea estimata permite realizarea achizitiilor
direct, se vor efectua cercetari de piata complexe si riguroase pentru identificarea de furnizori si
produse care respecta/se incadreaza in principiile de mai sus.
Administrarea financiar contabila a proiectului: Managementul financiar al proiectului va fi
asigurat de beneficiar, la nivelul caruia va fi angajat un manager/responsabil financiar si vor fi
subcontractate servicii de contabilitate si expertiza contabila si va consta in planificarea
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resurselor financiare la nivel de solicitant si parteneri si totodata, derularea procedurilor
financiar-contabile din proiect, realizarea documentatiei rapoartelor financiare, a cererilor de
prefinantare si rambursare intermediare si finale si a cererilor de plata. Mai mult decat atat, vor
fi indeplinite activitati de verificare si control al elgibilitatii cheltuielielilor, previziunile de flux
financiar – cashflow, se vor verifica atingerea tintelor bugetare si respectarea procentelor de
cheltuieli asumate prin cererea de finantare, monitorizarea tipurilor de cheltuieli. De asemenea,
vor fi asigurate masurile necesare pentru raportarea activitatilor catre MFE si solicitarea spre
plata a sumelor angajate la plata sau platite conform mecanismelor de plata existente pe
durata implementarii proiectului.
Reurse materiale: consumabile, laptopuri, spatii de lucru, sala de sedinte, aparat foto,
multifunctionala, etc. – puse la dispozitie de S
Resurse umane: Manager proiect, manager financiar (asigurat din cheltuielile indirecte), servicii
SSM, etc.

SEDIU SOLICITANT - Str. Sararilor, nr. 31, Municipiul Craiova, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 1 - Str. Aleea Arhitect Duiliu Marcu, nr. 16, Municipiul Craiova, judeţul Dolj,
România

Sediu Partener 2 - Str. Racoteanu, nr. 148, Oraş Filiaşi, judeţul Dolj, România

Sediu Partener 3 - Str. Strada Principala, nr. 208, Melineşti, judeţul Dolj, România

Amplasamente

3. 3 spatii outdoor amenajate in curtea a 3 unitati de invatamant din judetul Dolj, rezultat in
cadrul Activitatii 1  si contribuie la realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223
(4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si
4S94
9. 1 CLUB ALTFEL functional si creat pentru 120 elevi si 20 de cadre didactice/personal de
sprijin participanti la activitati nonformale in sistem outdoor, rezultat in cadrul Activitatii 4 si
contribuie la realizarea OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv
4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si indicatorului 4S94
6. 210 elevi din clasele 0-VI participanti la ateliere personalizate Strong Young Minds prin care
isi vor dezvolta aptitudinele socio-emotionale  rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie
la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)
8. 1 Ghid de bune Practici „FA TOT CE POTI, CU CEEA CE AI, ACOLO UNDE ESTI”
diseminat la minim 60 de unitati de invatamat, rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie
la realizarea OS3 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94
11. 4 masuri integrate de preventie create: 1 - ateliere privind educatia si constientizarea
utilizand metode inovative (cu participarea unui membru din comunitate/cadru didactic,
metoda focus-grup), 2 - atelierele Strong Young Minds personalizate in baza evaluarii
neuropsihologice NEEPSY, 3 consilierea vocationala si orientarea scolara prin workshop-urile
„Clubul meseriilor” si evaluarea prin Platforma Cognitom Career Planner (CCP), 4. Derularea
CLUBULUI ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 1, 3 si 4  si contribuie la realizarea OS4 si
asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94
2. 1 carte – tip revista care va cuprinde tehnici si metode de implementare a  activitatilor
educative nonformale si proceduri de eliminare a barierelor in implementarea metodelor
interactive de invatare in sistem outdoor, rezultat in cadrul Activitatii 1  si contribuie la
realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1,
4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94
10. 120 elevi si 20 cadre didactice/personal de sprijin participanti la activitati nonformale in
sistem outdoor in clubul ALTFEL, rezultat in cadrul Activitatii 4  si contribuie la realizarea OS3
si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2,
respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)  si indicatorului 4S94
1. 370 elevi si cadre didactice/personal de sprijin participanti activi la cercurile interactive de
educatie constientizati cu privire la  importanta educatiei nonformala in sistem outdoor, ca
masura inovativa ce reduce parasirea timpurie a scolii rezultat in cadrul Activitatii 1  si
contribuie la realizarea OS1 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv
4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2) si 4S94
5. 210 elevi din clasele 0-VI, beneficiari de evaluarea neuropsihologica NEEPSY, pentru
obtinerea de performante superioare in domeniul scolar si cel extrascolar, 210 referate
personalizate, rezultat in cadrul Subactivitatii 3.1  si contribuie la realizarea OS4 si asigura
atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv
4S223.2.1 si 4S223.2.2)
4. 40 cadre didactice/personal de sprijin absolventi ai unui curs de perfectionarea profesionala
acreditata in domeniul organizarii si furnizarii educatiei nonformale, curs de Educatie
nonformala pentru o scoala Altfel rezultat in cadrul Activitatii 2  si contribuie la realizarea OS2
si asigura atingerea indicatorului 4S94
7. 120 elevi din clasele VII-VIII beneficiari de servicii de consiliere vocationala si orientare
scolara prin aplicarea a 2 metode: participarea la workshp-ul Clubul Meseriilor si evaluarea in

Rezultate previzionate
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baza Platformei Cognitrom Career Planner (CCP), rezultat in cadrul Subactivitatii 3.2  si
contribuie la realizarea OS3 si OS4 si asigura atingerea indicatorilor 4S223 (4S223.1,
respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si 4S223.2.2)
12. 330 elevi inregistrati in Grupul Tinta si 40 de cadre didactie/personal de sprijin, rezultat in
cadrul A1.1 si contribuie la realizarea OS1, OS2 si OS3 si asigura atingerea indicatorilor
4S223 (4S223.1, respectiv 4S223.1.1, 4S223.1.2 si 4S223.2, respectiv 4S223.2.1 si
4S223.2.2) si indicatorului 4S94

16 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Carte - tip revista

Oferte pachete consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3832453420

200 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.60Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,998.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,998.80

Valoare TVA [LEI] 478.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]478.80 2,998.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,998.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta materiale consumabile: 200 buc. Achizitia este necesara pentru  derularea A1.2 la nivelul S si are ca scop multiplicarea
rezultatelor obtinute privind tehnicile si metodele de implementare a  activitatilor educative nonformale in sistem outdoor. Totodată se
asigura diseminarea efectivă a activitatilor si si sustine sustenabilitatea. Achizitia sustine atingerea obiectivelor GCS si a indicatorilor.

Oferta pachete consumabile ACCESO.pdf - Oferta pachete consumabile ACCESO

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana

81 - cheltuieli cu hranaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pachete catering focus-grup

Servicii catering Focus  - Grup (1.2)Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1868674298

370 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,396.52

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,785.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,396.52

Valoare TVA [LEI] 610.72 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,785.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]610.72 7,396.52

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,396.52

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii catering conform oferta catering: 370 portii -Pachetul contine  minim suc/ap  de 500 ml si 1 sandwich de persoana. Achizitia este
necesara pentru  derularea A1.2 la nivelul S.                                                                       Achizitia contribuie la tema secundara inovare
sociala

Oferta catering - S.pdf - Oferta catering - S

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - EXPERT FOCUS GRUP- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

840 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 58,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 58,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 58,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 58,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 58,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 58,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A1.2 in cadrul proiectului, la nivelul S.
In cadrul A 1.2  Expertul Focus Grup va fi angajat de catre S cu o  medie de 84 h/luna* 10 luni (L1-L10), totalizand  840 de
ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
Cheltuiala contribuie lla tema secundara INOVARE SOCIALA

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Componenta 1  Lider- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA

Descrierea cheltuielii

Salarii - EXPERT LOGISTICA -S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

588 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 35,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,280.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A1.2 in cadrul proiectului, la nivelul S.
In cadrul A 1.2  Expertul Logistica va fi angajat de catre S cu o  medie de 84 h/luna* 7 luni (L4-L10), totalizand 588 de ore/subactivitate,
conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 104 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
Cheltuiala contribuie la tema secundara INOVARE SOCIALA

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale-EXPERT FOCUS GRUP- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

840 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 44,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 44,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 44,520.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 44,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 44,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 44,520.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Expertului Focus Grup, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.2 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii), pt. medie de
84 h/luna* 10 luni (L1-L10), totalizand  840 de ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
Cheltuiala contribuie la tema secundara INOVARE SOCIALA

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale-EXPERT LOGISTICA -S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

588 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 26,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,460.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Expertului Logistica, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.2 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  104 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. medie de
84 h/luna* 7 luni (L4-L10), totalizand  588 de ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
Cheltuiala contribuie la tema secundara INOVARE SOCIALA

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru Transport- Expert Focus-Grup
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

53 litriCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 344.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 289.38 Valoare totală eligibilă [LEI] 344.36

Valoare TVA [LEI] 54.98 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 289.38 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]54.98 344.36

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 344.36

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

10 deplasari x 70 km/deplasare  = aproximativ 700 km cu 7,5 consum/100 km  = aproximativ 53 litri x 6.5 lei/litru

-

Documente justificative

Activitatea 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitarActivitatea:

A 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitarSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pachete curs 1 (1 suport curs, 1 stick, block-notes, 1 pix)

Oferte pachete consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3832453420

40 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

168.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,999.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,722.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,999.66

Valoare TVA [LEI] 1,277.26 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,722.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,277.26 7,999.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,999.66

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta materiale consumabile: 40 pachete x aprox 200 lei/pachet. Achizitia este necesara pentru  derularea A2 la nivelul S.
Pachetul va contine: 1 suport curs, 1 stick, block-notes si 1 pix.                                         Achizitia contribuie la tema secundara
nediscriminarea si egalitatea de sanse

Oferta pachete consumabile ACCESO.pdf - Oferta pachete consumabile ACCESO

Documente justificative
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Activitatea 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitarActivitatea:

A 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitarSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - FORMATOR curs "Educatie nonformala pentru o scoala altfel"- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

180 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,600.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A2 in cadrul proiectului.
FORMATORUL curs ""Educatie nonformala pentru o scoala altfel"" va preda cursul pentru personalul didactic identificat in grupul tinta al
proiectului.  Se vor sustine 3 grupe de curs * 60h/curs.
In cadrul A 2  FORMATORUL curs ""Educatie nonformala pentru o scoala altfel"" va fi angajat de catre S cu o  medie de 60h/luna* 3 luni,
totalizand  180 de ore/activitate, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitarActivitatea:

A 2.Perfectionarea profesionala acreditata a resurselor umane pentru invatamantul preuniversitarSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- FORMATOR curs "Educatie nonformala pentru o scoala altfel"- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

180 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,540.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,540.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,540.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,540.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,540.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,540.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale FORMATORULUI curs ""Educatie nonformala pentru o scoala altfel"", aferenta remuneratiei in cadrul A 2 ,
calculata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123
lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) , pt. medie de60 h/luna* 3 luni, totalizand  180 de ore/activitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Baterie de evaluare neuropsihologica (NEPSY)

Achizitie baterii de teste orientareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1253016581

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,117.65Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,117.65 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,900.00

Valoare TVA [LEI] 782.35 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,117.65 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]782.35 4,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,900.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta teste. Achizitia este necesara pentru  derularea A3.1-Implementarea atelierelor Strong Young Minds  - ateliere socio-
educationale de dezvoltare cognitiva la nivelul S, in cadrul careia se va avea in vedere aplicarea bateriilor pentru 210 elevi, elevi cu varsta
cuprinsa intre 6-12 ani (clasa 0-VI).

OFERTA  teste A.C.C.E.S. Oltenia.pdf - OFERTA  teste A.C.C.E.S. Oltenia

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Salarii - PSIHOLOG CLINICIAN - S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

150 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,500.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
In cadrul A 3.1  Psihologul Clinician va fi angajat de catre S cu o  medie de 30h/luna* 5 luni (L5-L9), totalizand  150 de ore/subactivitate,
conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - CONSILIER DEZVOLTARE PERSONALA 1- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

504 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 35,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,280.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
In cadrul A 3.1  Consilierul  de dezvoltare personala 1 va fi angajat de catre S cu o  medie de 84h/luna* 6 luni, totalizand 504
ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - Coordonator Ateliere Stong Young Minds -S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

408 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,560.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,560.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,560.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 28,560.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 28,560.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
In cadrul A 3.1  Coordonatorul Ateliere Stong Young Minds va fi angajat de catre S cu o  medie de 68h/luna* 6 luni, totalizand  408
ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - CONSILIER DEZVOLTARE PERSONALA 2- S
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

504 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 35,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,280.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
In cadrul A 3.1  Consilierul  de dezvoltare personala 2 va fi angajat de catre S cu o  medie de 84h/luna* 6 luni, totalizand 504
ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale-PSIHOLOG CLINICIAN - S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

150 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,950.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,950.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,950.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,950.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Psihologului Clinician , aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
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vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) , pt. medie de
30 h/luna* 5 luni(L5-L9), totalizand  150 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale-CONSILIER DEZVOLTARE PERSONALA 1- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

504 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,712.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,712.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,712.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,712.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,712.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,712.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Consilierului  de dezvoltare personala 1, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate cu
prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei
contributii) , pt. medie de 84 h/luna* 6 luni, totalizand  504 ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale-CONSILIER DEZVOLTARE PERSONALA 2- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

504 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,712.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,712.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,712.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,712.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,712.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,712.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Consilierului  de dezvoltare personala 2, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate cu
prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei
contributii) , pt. medie de 84 h/luna* 6 luni, totalizand  504 ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- Coordonator Ateliere Stong Young Minds- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

408 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,624.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,624.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,624.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,624.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 21,624.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,624.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului Ateliere Stong Young Minds-S, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei
contributii) , pt. medie de 68 h/luna* 6 luni, totalizand  408 ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
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-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru Transport- Consilier dezvoltare personala

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

473 litriCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,073.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,582.58 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,073.27

Valoare TVA [LEI] 490.69 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,582.58 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]490.69 3,073.27

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,073.27

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

90 deplarari x 70 km/deplasare = aproximativ 6300 km cu 7,5 consum/100 km  = 473 lx  aprox 6.5 lei/litru

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A 3. 2 Activitati de orientare scolara si descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Platforma de orientare scolara si profesionala (CCP)

Achizitie baterii de teste orientareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1253016581

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,050.42Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,050.42 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,200.00

Valoare TVA [LEI] 1,149.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,050.42 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,149.58 7,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,200.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta teste. Achizitia Platformei (Softului) este necesara pentru  derularea A3.2-Activitati de orientare scolara si descoperire a
cunoştintelor abia dobândite in educatia formala la nivelul S. Platforma Cognitom Career Planner CCP include 4 chestionare de
autocunoaştere, care evaluează abilităţile cognitive, abilităţile non-cognitive, interesele vocaţionale şi valorile legate de muncă. După
parcurgerea chestionarelor de autocunoaştere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerinţele ocupaţiilor din România şi
redă lista celor care pot valorifica potenţialul elevului. Pentru fiecare ocupaţie, elevului i se recomandă traseul educaţional prin care poate
ajunge să o practice, precum şi informaţii despre sarcinile şi mediul de muncă. Elevul va afla gradul de potrivire cu oricare ocupaţie şi cu
oricare opţiune şcolară.
Chestionarele vor fi aplicate celor 120 de elevi din clasele a VII-a si a VIII-a.
Achizitia Platformei (Softului) sustine atingerea obiectivelor GCS si a indicatorilor

OFERTA  teste A.C.C.E.S. Oltenia.pdf - OFERTA  teste A.C.C.E.S. Oltenia

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A 3. 2 Activitati de orientare scolara si descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - SOCIOLOG -S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,520.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 23,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,520.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.2 in cadrul proiectului.
In cadrul A 3.2  Sociologul va fi angajat de catre S cu o  medie de 84h/luna* 4 luni, totalizand  336 de ore/subactivitate, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A 3. 2 Activitati de orientare scolara si descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Salarii - CONSILIER VOCATIONAL 1- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1008 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 70,560.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 70,560.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.2 in cadrul proiectului.
In cadrul A 3.2  Consilierul vocational 1 va fi angajat de catre S cu o  medie de 84h/luna* 12 luni, totalizand  1008 ore/subactivitate, conf.
grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A 3. 2 Activitati de orientare scolara si descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- SOCIOLOG -S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,808.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,808.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,808.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,808.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,808.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,808.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Sociologului , aferenta remuneratiei in cadrul A 3.2 , calculata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) , pt. medie 84 h/luna* 4
luni, totalizand  336 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A 3. 2 Activitati de orientare scolara si descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- CONSILIER VOCATIONAL 1- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1008 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,424.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,424.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,424.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,424.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 53,424.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 53,424.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Consilierului vocational 1, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.2 , calculata in conformitate cu prevederile legale
in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii) , pt. medie de
84h/luna* 12 luni, totalizand  1008 ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A 3. 2 Activitati de orientare scolara si descoperire a cunostintelor abia dobandite in educatia formalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru Transport- Consilier vocational

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:
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315 litriCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.46Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,046.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,719.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,046.68

Valoare TVA [LEI] 326.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,719.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]326.78 2,046.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,046.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

60 deplasari x 70 km/deplasare = aproximativ 4200 km cu 7,5 consum/100 km  = 315 l x aprox 6.5 lei/litru

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - Cooordonator club ALTFEL -S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

240 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A4 in cadrul proiectului.
In cadrul A 4  Coordonatorul club ALTFEL va fi angajat de catre S cu o  medie de 30h/luna* 8 luni, totalizand  240 ore/subactivitate, conf.
grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
Cheltuiala contribuie la tema secundara INOVARE SOCIALA

-

Documente justificative
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Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- Cooordonator club ALTFEL- S

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

240 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului club ALTFEL -S, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate cu prevederile
legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) , pt.
medie de 30 h/luna* 8 luni, totalizand  240 ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."                                                  Cheltuiala contribuie la tema secundara
INOVARE SOCIALA

-

Documente justificative

Activitatea 5 Managementul proiectuluiActivitatea:

A5 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii-Manager proiect (medie 84 h/luna- 16 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1344 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

80.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 107,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 107,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 107,520.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 107,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 107,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 107,520.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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OLTENIA

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii generale a proiectului, a managementului de proiect. Managerul de proiect va
asigura coordonarea la nivel de consortiu a proiectului, de aceea va fi angajat de catre S, cu CIM in cadrul proiectului, cu o medie de 84
h/luna  ( medie de 4h/zi, 21 zile lucratoare/luna), cu un cost total  orar de 140 lei (80 lei net +60 lei contributii), pe toata durata proiectului -
16 luni.
Costul total  de 140 lei /h este calculat in conformitate cu experienta profesionala > 10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale
remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din Ghid OG POCU .

-

Documente justificative

Activitatea 5 Managementul proiectuluiActivitatea:

A5 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

"Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale Manager proiect (medie 84 h/luna- 16 luni)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1344 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 80,640.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 80,640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 80,640.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 80,640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 80,640.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 80,640.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora ( contributii
angajati si angajatori) ale MP, aferenta remuneratiei in cadrul A 5, calculata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar
pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total de 140 lei/h (80 lei net +60 lei contributii), respectiv o medie de 84
h/luna*16 luni                                           .Costul total  de 140 lei /h este calculat in conformitate cu experienta profesionala > 10 ani si cu
prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din Ghid OG POCU .

-

Documente justificative

Activitatea 5 Managementul proiectuluiActivitatea:

A5 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Componenta 1  Lider- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

113,770.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 113,770.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 113,770.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 113,770.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 113,770.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 113,770.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 113,770.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

-

Documente justificative

Componenta 1  Membru 1- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,520.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 470.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 23,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,049.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P1.
Coordonatorul P1 va coordona toate activitatile in care P1 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 3.1 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 1.1 ,  Coordonatorul P1 va fi remunerat pentru un total de 336 h in 8 luni, respectiv o medie de 42 ore/luna x 8 luni( L1-L8 ),
conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii- EXPERT GRUP TINTA P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 20,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,756.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A1.1, la nivelul P1.
EXPERTUL GT P1 va identifica si selecta grupul tinta al proiectului pentru P1 (60 de elevi (clasele 7-8), 60 de elevi (clasele 5-6), 40 de
elevi din invatamanul primar si 20 de cadre didactice), in baza unei metodologii de identificare si selectie a grupui tinta.
In cadrul A 1.1  Expertul Grup Tinta P1 a fi remunerat pentru un total de 336 h in 8 luni si va fi angajat in cadrul proiectului cu o medie de
42 h/luna (L1- L8) conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,808.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,808.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,808.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,808.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 356.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,808.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,451.84

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P1, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii), pt. un nr. total
de 336 h/subactivitate in 8 luni, respectiv o medie de 42 ore/luna x 8 luni( L1-L8 ), conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale-EXPERT GRUP TINTA P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 15,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,817.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale EXPERTULUI GT P1, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost 105lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. un nr. total de
336 h in 8 luni si va fi angajat in cadrul proiectului cu o medie de 42 h/luna (L1- L8) conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pachete cercuri interactive P1 (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu fise interactive pentru focus-grup, set post-it)

Achizitie materii prime si materiale consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:312111988

180 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

126.05Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,999.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,689.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,999.91

Valoare TVA [LEI] 4,310.91 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,689.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 539.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,310.91 26,999.91

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,459.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta pachete de educatie-focus grup. Fiecare participant va primi un kit de materiale (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu
fise interactive pentru focus-grup, set post-it). Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P1.                                                                                Achizitia contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Pachete ateliere de educatie- focus grup.pdf - Pachete ateliere de educatie- focus grup

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

licenta antivirus

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:910361338

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

840.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 840.34 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,000.00
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Valoare TVA [LEI] 159.66 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 840.34 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]159.66 1,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 980.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P1.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

boxa si microfon portabil

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:910361338

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P1.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

minivideoproiector

111



Componenta 1  Membru 1- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:910361338

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P1.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masa de sah pentru exterior

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1024272685

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,823.53Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,823.53 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,500.00

Valoare TVA [LEI] 1,676.47 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,823.53 Contributia proprie eligibilă [LEI] 210.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,676.47 10,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,290.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la
nivelul P1.

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:
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A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Mobilier de exterior (din lemn si perne puf)

Mobilier de exteriorAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1222497636

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,563.02Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,999.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,563.02 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,999.99

Valoare TVA [LEI] 1,436.97 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,563.02 Contributia proprie eligibilă [LEI] 180.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,436.97 8,999.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,819.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta mobilier. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul P1.       .

Oferta mobilier exterior.pdf - Oferta mobilier exterior

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Laptop

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:910361338

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,109.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,109.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,700.00

Valoare TVA [LEI] 590.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,109.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 74.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]590.76 3,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,626.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P1.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

ecran de proiectie

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:910361338

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,260.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,260.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,500.00

Valoare TVA [LEI] 239.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,260.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 30.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]239.50 1,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,470.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P1.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

masa de tenis

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1024272685

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la
nivelul P1.

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Echipament sportiv elevi

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1024272685

100 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

336.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,999.47

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,613.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,999.47

Valoare TVA [LEI] 6,386.47 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 33,613.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 799.98

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,386.47 39,999.47

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 39,199.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea A3.1 la nivelul P1.                                Achizitia
contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:
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48 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,360.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 67.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,292.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P1.
Coordonatorul P1 va coordona toate activitatile in care P1 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 3.1 ,  Coordonatorul P1 va fi remunerat pentru un total de 48 h in 4 luni, respectiv L11= 12 h; L12= 12 h; L13= 12h si L14= 12h
, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - 10 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds- P1  (medie 12h/luna*4 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

480 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 576.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 28,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 28,224.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
P1 va angaja 10 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds X 12h/luna/expert x 4 luni, totalizand 480 de ore/subactivitate, conf.
grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "
10 experti x 12h/luna x 4 luni

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- 10 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds- P1  (medie 12h/luna*4 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

480 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 432.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 21,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,168.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale celor 10 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds P1 , aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata
in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60
lei net+ 45 lei contributii), pt. un total de 480 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "

10 experti x 12h/luna x 4 luni

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P1
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

48 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,544.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,544.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,544.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,544.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 50.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,544.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,493.12

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P1.
Coordonatorul P1 va coordona toate activitatile in care P1 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 3.1 ,  Coordonatorul P1 va fi remunerat pentru un total de 48 h in 4 luni, respectiv L11= 12 h; L12= 12 h; L13= 12h si L14= 12h
, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Echipament sportiv elevi

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1024272685

60 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

336.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,999.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,167.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,999.68

Valoare TVA [LEI] 3,831.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,167.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 479.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,831.88 23,999.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,519.69

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea A 4 la nivelul P1.                                Achizitia
contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

288 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 20,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,756.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P1.
Coordonatorul P1 va coordona toate activitatile in care P1 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 4 ,  Coordonatorul P1 va fi remunerat pentru un total de 288 h in 8 luni, respectiv L9= 42h; L10 = 42h ; L11= 30h; L12= 30h;
L13= 30h; L14= 30h; L15 = 42h si L16 = 42h, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - 10 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P1  (medie 4h/luna*7 luni )
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

280 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 336.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,464.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A4  in cadrul proiectului.
P1 va angaja 10 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P1 X 4h/luna/expert x 7 luni, totalizand 280 de ore/subactivitate, conf. grafic
activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "
10 experti x 4h/luna x 7 luni

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P1

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

288 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,264.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,264.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,264.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,264.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 305.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,264.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,958.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
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angajati si angajatori) ale Coordonatorului P1, aferenta remuneratiei in cadrul A 4 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii), pt. un nr. total
de 288 h in 8 luni, respectiv L9= 42h; L10 = 42h ; L11= 30h; L12= 30h; L13= 30h; L14= 30h; L15 = 42h si L16 = 42h, conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- 10 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P1  (medie 4h/luna*7 luni )

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

280 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 12,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,348.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale celor 10 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P1, aferenta remuneratiei in cadrul A 4 , calculata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60 lei
net+ 45 lei contributii), pt. un total de 280 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "

10 experti x 4h/luna x 7 luni

-

Documente justificative

Activitatea 5 Managementul proiectuluiActivitatea:

A5 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

29,655.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,655.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,655.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,655.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 29,655.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 593.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 29,655.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,061.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

-

Documente justificative

Componenta 1  Membru 2- ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P2

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,520.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 470.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 23,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,049.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P2.
Coordonatorul P2 va coordona toate activitatile in care P2 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 3.1 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 1.1 ,  Coordonatorul P2 va fi remunerat pentru un total de 336 h in 8 luni, respectiv o medie de 42 ore/luna x 8 luni( L1-L8 ),
conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
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-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii- EXPERT GRUP TINTA P2

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

168 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 10,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,878.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

" Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A1.1, la nivelul P2.

EXPERTUL GT P2 va identifica si selecta grupul tinta al proiectului pentru P2 (30 de elevi (clasele 7-8), 30 de elevi (clasele 5-6) , 25 de
elevi din invatamanul primar si 10 de cadre didactice), in baza unei metodologii de identificare si selectie a grupui tinta. In cadrul A 1.1
Expertul Grup Tinta P2 va fi remunerat pentru un total de 168 h in 8 luni si va fi angajat in cadrul proiectului cu o medie de 21 h/luna (L1-
L8) conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P2

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,808.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,808.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,808.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,808.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 356.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,808.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,451.84

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P2, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii), pt. un nr. total
de 336 h/subactivitate in 8 luni, respectiv o medie de 42 ore/luna x 8 luni( L1-L8 ), conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale-EXPERT GRUP TINTA P2

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

168 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 7,560.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,408.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale EXPERTULUI GT P2, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost 105lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. un nr. total de
168 h in 8 luni si va fi angajat in cadrul proiectului cu o medie de 21 h/luna (L1- L8) conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative
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 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pachete cercuri interactive P2 (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu fise interactive pentru focus-grup, set post-it)

Achizitie materii prime si materiale consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4239521919

95 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

126.05Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,249.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,974.75 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,249.95

Valoare TVA [LEI] 2,275.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,974.75 Contributia proprie eligibilă [LEI] 285.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,275.20 14,249.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,964.95

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta pachete de educatie-focus grup. Fiecare participant va primi un kit de materiale (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu
fise interactive pentru focus-grup, set post-it). Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P2.                                                                                Achizitia contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Pachete ateliere de educatie- focus grup.pdf - Pachete ateliere de educatie- focus grup

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

licenta antivirus

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2018009164

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

840.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 840.34 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,000.00

Valoare TVA [LEI] 159.66 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 840.34 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]159.66 1,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 980.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P2.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

masa de tenis

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2899059240

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la
nivelul P2.

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

boxa si microfon portabil

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2018009164

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P2.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

minivideoproiector

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2018009164

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P2.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masa de sah pentru exterior

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2899059240
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,823.53Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,823.53 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,500.00

Valoare TVA [LEI] 1,676.47 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,823.53 Contributia proprie eligibilă [LEI] 210.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,676.47 10,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,290.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la
nivelul P2.

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Laptop

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2018009164

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,109.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,109.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,700.00

Valoare TVA [LEI] 590.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,109.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 74.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]590.76 3,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,626.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P2.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR
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161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

ecran de proiectie

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2018009164

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,260.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,260.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,500.00

Valoare TVA [LEI] 239.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,260.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 30.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]239.50 1,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,470.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P2.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Mobilier de exterior (din lemn si perne puf)

Mobilier de exteriorAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3187963770

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,563.02Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,999.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,563.02 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,999.99

Valoare TVA [LEI] 1,436.97 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,563.02 Contributia proprie eligibilă [LEI] 180.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,436.97 8,999.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,819.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta mobilier. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul P2.
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Oferta mobilier exterior.pdf - Oferta mobilier exterior

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Echipament sportiv elevi

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2899059240

55 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

336.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,999.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,487.15 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,999.71

Valoare TVA [LEI] 3,512.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,487.15 Contributia proprie eligibilă [LEI] 439.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,512.56 21,999.71

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,559.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea A3.1 la nivelul P2.                                Achizitia
contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P2

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

48 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,360.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 67.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,292.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P2.
Coordonatorul P2 va coordona toate activitatile in care P2 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 3.1 ,  Coordonatorul P2 va fi remunerat pentru un total de 48 h in 4 luni, respectiv L11= 12 h; L12= 12 h; L13= 12h si L14= 12h
, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds- P2  (medie 12h/luna*4 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

240 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 288.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,112.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
P2 va angaja 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds X 12h/luna/expert x 4 luni, totalizand 240 de ore/subactivitate, conf.
grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "
5 experti x 12h/luna x 4 luni

-

Documente justificative
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Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds- P2  (medie 12h/luna*4 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

240 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 216.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,584.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale celor 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds P2 , aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60 lei
net+ 45 lei contributii), pt. un total de 240 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "

5 experti x 12h/luna x 4 luni

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P2

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

48 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,544.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,544.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,544.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,544.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 50.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,544.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,493.12
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P2, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii), pt. un nr. total
de 48 h in 4 luni, respectiv L11= 12 h; L12= 12 h; L13= 12h si L14= 12h , conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Echipament sportiv elevi

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2899059240

30 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

336.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,999.84

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,083.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,999.84

Valoare TVA [LEI] 1,915.94 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,083.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 240.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,915.94 11,999.84

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,759.84

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea A 4 la nivelul P2.                                Achizitia
contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P2
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

288 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 20,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,756.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P2.
Coordonatorul P2 va coordona toate activitatile in care P2 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 4 ,  Coordonatorul P2 va fi remunerat pentru un total de 288 h in 8 luni, respectiv L9= 42h; L10 = 42h ; L11= 30h; L12= 30h;
L13= 30h; L14= 30h; L15 = 42h si L16 = 42h, conf. grafic activ.
Tarif orar: 70 lei/ora
Costul total de 123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P2  (medie 4h/luna*7 luni )

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

140 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A4  in cadrul proiectului.
P2 va angaja 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P2 X 4h/luna/expert x 7 luni, totalizand 140 de ore/subactivitate, conf. grafic
activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "
5 experti x 4h/luna x 7 luni

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P2  (medie 4h/luna*7 luni )

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

140 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 6,300.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,174.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale celor 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P2, aferenta remuneratiei in cadrul A 4 , calculata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60 lei
net+ 45 lei contributii), pt. un total de 140 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "

5 experti x 4h/luna x 7 luni

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P2
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Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

288 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,264.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,264.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,264.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,264.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 305.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,264.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,958.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P2, aferenta remuneratiei in cadrul A 4 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  123 lei/h (70 lei net+ 53 lei contributii), pt. un nr. total
de 288 h in 8 luni, respectiv L9= 42h; L10 = 42h ; L11= 30h; L12= 30h; L13= 30h; L14= 30h; L15 = 42h si L16 = 42h, conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 5-10 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii
personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 5 Managementul proiectuluiActivitatea:

A5 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,025.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,025.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,025.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,025.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,025.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 420.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 21,025.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,604.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68
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-

Documente justificative

Componenta 1  Membru 3- LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 20,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,756.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P3.
Coordonatorul P3 va coordona toate activitatile in care P3 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 3.1 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 1.1 ,  Coordonatorul P3 va fi remunerat pentru un total de 336 h in 8 luni, respectiv o medie de 42 ore/luna x 8 luni( L1-L8 ),
conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii- EXPERT GRUP TINTA P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

168 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 10,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,878.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

" Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A1.1, la nivelul P3.

EXPERTUL GT P3 va identifica si selecta grupul tinta al proiectului pentru P3 (30 de elevi (clasele 7-8), 30 de elevi (clasele 5-6) , 25 de
elevi din invatamanul primar si 10 de cadre didactice), in baza unei metodologii de identificare si selectie a grupui tinta. In cadrul A 1.1
Expertul Grup Tinta P3 va fi remunerat pentru un total de 168 h in 8 luni si va fi angajat in cadrul proiectului cu o medie de 21 h/luna (L1-
L8) conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii)este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

336 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 15,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,817.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P3, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. un nr. total
de 336 h/subactivitate in 8 luni, respectiv o medie de 42 ore/luna x 8 luni( L1-L8 ), conf. grafic activ.
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Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.1 Identificarea si selectia grupului tintaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale-EXPERT GRUP TINTA P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

168 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 7,560.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,408.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale EXPERTULUI GT P3, aferenta remuneratiei in cadrul A 1.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost 105lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. un nr. total de
168 h in 8 luni si va fi angajat in cadrul proiectului cu o medie de 21 h/luna (L1- L8) conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pachete cercuri interactive P3 (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu fise interactive pentru focus-grup, set post-it)

Achizitie materii prime si materiale consumabileAchiziţie:

ID dosar achiziţie:520324903

95 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

126.05Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,249.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,974.75 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,249.95

Valoare TVA [LEI] 2,275.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 11,974.75 Contributia proprie eligibilă [LEI] 285.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,275.20 14,249.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,964.95

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta pachete de educatie-focus grup. Fiecare participant va primi un kit de materiale (pix, set carioci – culori, agenda, mapa cu
fise interactive pentru focus-grup, set post-it). Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P3.                                                                                Achizitia contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Pachete ateliere de educatie- focus grup.pdf - Pachete ateliere de educatie- focus grup

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale

76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

licenta antivirus

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4232315312

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

840.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 840.34 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,000.00

Valoare TVA [LEI] 159.66 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 840.34 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]159.66 1,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 980.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P3.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

boxa si microfon portabil
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Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4232315312

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P3.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

ecran de proiectie

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4232315312

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,260.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,260.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,500.00

Valoare TVA [LEI] 239.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,260.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 30.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]239.50 1,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,470.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P3.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:
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A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

masa de tenis

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:393274882

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la
nivelul P3.

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Mobilier de exterior (din lemn si perne puf)

Mobilier de exteriorAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1414499779

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,563.02Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,999.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,563.02 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,999.99

Valoare TVA [LEI] 1,436.97 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,563.02 Contributia proprie eligibilă [LEI] 180.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,436.97 8,999.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,819.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Conform oferta mobilier. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul P3.       .

Oferta mobilier exterior.pdf - Oferta mobilier exterior

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Laptop

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4232315312

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,109.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,109.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,700.00

Valoare TVA [LEI] 590.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,109.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 74.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]590.76 3,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,626.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P3.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masa de sah pentru exterior

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:393274882

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,823.53Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,823.53 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,500.00

Valoare TVA [LEI] 1,676.47 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,823.53 Contributia proprie eligibilă [LEI] 210.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,676.47 10,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,290.00
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la
nivelul P3.

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

 Activitatea 1. Cercuri interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformale in sistem outdoorActivitatea:

A1.2 Desfasurarea Cercurilor interactive de educatie si constientizare privind importanta educatiei nonformala inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

minivideoproiector

Achizitie Echipament IT şi softwareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4232315312

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,000.00

Valoare TVA [LEI] 319.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.33 2,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,960.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta echipamente IT si sotware. Achizitia este necesara pentru  derularea activitatilor outdoor din cadrul proiectului la nivelul
P3.

Achizitie Echipament IT si software.pdf - Achizitie Echipament IT şi software

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Echipament sportiv elevi

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:393274882

55 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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336.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,999.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,487.15 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,999.71

Valoare TVA [LEI] 3,512.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,487.15 Contributia proprie eligibilă [LEI] 439.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,512.56 21,999.71

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,559.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea A3.1 la nivelul P3.                                Achizitia
contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

48 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,880.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,880.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,880.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,880.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 57.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,880.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,822.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P3.
Coordonatorul P3 va coordona toate activitatile in care P3 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 3.1 ,  Coordonatorul P3 va fi remunerat pentru un total de 48 h in 4 luni, respectiv L11= 12 h; L12= 12 h; L13= 12h si L14= 12h
, conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
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-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds- P3  (medie 12h/luna*4 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

240 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 288.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,112.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A3.1 in cadrul proiectului.
P3 va angaja 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds X 12h/luna/expert x 4 luni, totalizand 240 de ore/subactivitate, conf.
grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "
5 experti x 12h/luna x 4 luni

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds- P3  (medie 12h/luna*4 luni)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

240 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 10,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 216.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,584.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale celor 5 Experti impelemtare Ateliere Strong Young Minds P3 , aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60 lei
net+ 45 lei contributii), pt. un total de 240 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "

5 experti x 12h/luna x 4 luni

-

Documente justificative

Activitatea 3. Implementarea de programe socio-educationale de dezvoltare cognitiva si orientare scolara si profesionala in
vederea identificarii unui profil individual

Activitatea:

A3.1. Implementarea atelierelor Strong Young Minds - ateliere socio-educationale de dezvoltare cognitivaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

48 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,160.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,160.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,160.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 43.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,116.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P3, aferenta remuneratiei in cadrul A 3.1 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. un nr. total
de 48 h in 4 luni, respectiv L11= 12 h; L12= 12 h; L13= 12h si L14= 12h , conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."
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Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

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

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Echipament sportiv elevi

Achizitie articole si echipamente sportiveAchiziţie:

ID dosar achiziţie:393274882

30 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

336.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,999.84

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,083.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,999.84

Valoare TVA [LEI] 1,915.94 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,083.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 240.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,915.94 11,999.84

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,759.84

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform oferta articole si echipamente sportive. Achizitia este necesara pentru  derularea A 4 la nivelul P3.                                Achizitia
contribuie la tema secundara nediscriminarea si egalitatea de sanse

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf - Achizitie articole si echipamente sportive

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - COORDONATOR P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

288 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,280.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,280.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,280.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 345.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,934.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea coordonarii activitatilor si a expertilor implicati in implementarea acestora, la nivelul P3.
Coordonatorul P3 va coordona toate activitatile in care P3 este implicat, totalizand un nr de 672 ore – o medie de 42 ore/luna x 16 luni ,
distribuite corespunzator intre activitati si/sau subactivitati (A 1.1, A 1.3 si A4, conf. grafic activ ). Numarul total de h/lunar provine din
totalizarea numarului de ore necesar realizarii fiecarei subactivitati.  Detalierea cheltuielilor salariale/subactivitate se regaseste in mod
distinct la liniile corespunzatoare.

In cadrul A 4 ,  Coordonatorul P3 va fi remunerat pentru un total de 288 h in 8 luni, respectiv L9= 42h; L10 = 42h ; L11= 30h; L12= 30h;
L13= 30h; L14= 30h; L15 = 42h si L16 = 42h, conf. grafic activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii - 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P3  (medie 4h/luna*7 luni )

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

140 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala este justificata de necesitatea implementarii A4  in cadrul proiectului.
P3 va angaja 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P3 X 4h/luna/expert x 7 luni, totalizand 140 de ore/subactivitate, conf. grafic
activ.
Tarif orar: 60 lei/ora
Costul total de 105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii) este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5  ani si cu prevederile privind
nivelurile maximale ale remunerarii personalului din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "
5 experti x 4h/luna x 7 luni

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:
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A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor  salariale- 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P3  (medie 4h/luna*7 luni )

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

140 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] 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] Public [LEI]0.00 6,300.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,174.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale celor 5 Experti implementare CLUBUL ALTFEL  P3, aferenta remuneratiei in cadrul A 4 , calculata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total 105 lei/h (60 lei
net+ 45 lei contributii), pt. un total de 140 de ore/subactivitate, conf. grafic activ
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU. "

5 experti x 4h/luna x 7 luni

-

Documente justificative

Activitatea 4.Cluburile „Altfel”Activitatea:

A4.Cluburile „Altfel”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale- COORDONATOR P3

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

288 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,960.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,960.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,960.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 259.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,960.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,700.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Cheltuiala reprezinta contravaloarea contributiilor sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii
angajati si angajatori) ale Coordonatorului P3, aferenta remuneratiei in cadrul A 4 , calculata in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Costul lunar pt aceste cheltuieli a fost calculat avand ca reper un cost total  105 lei/h (60 lei net+ 45 lei contributii), pt. un nr. total
de 288 h in 8 luni, respectiv L9= 42h; L10 = 42h ; L11= 30h; L12= 30h; L13= 30h; L14= 30h; L15 = 42h si L16 = 42h, conf. grafic activ.
Costul total este calculat pt. experienta profesionala intre 0-5 ani si cu prevederile privind nivelurile maximale ale remunerarii personalului
din cadrul echipei de implementare din GHID OG POCU."

-

Documente justificative

Activitatea 5 Managementul proiectuluiActivitatea:

A5 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19,210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,210.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 19,210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 384.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 19,210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,825.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art. 68

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

1,726,739.32 1,726,739.32 1,726,739.32 1,726,739.32 1,710,368.94 0.00 16,370.38 0.00 99.05191

0.001,726,739.32 99.05191,726,739.32 0.0016,370.381,726,739.321,726,739.32 1,710,368.94

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct
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908,219.29 908,219.29 908,219.29 908,219.29908,219.29 0.00 0.00 0.00 100.0000
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350,090.05 350,090.05 350,090.05 343,088.27350,090.05 0.00 7,001.78 0.00 98.0000
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

OFERTA  teste A.C.C.E.S. Oltenia.pdf

30/01/2022 OFERTA  teste A.C.C.E.S. Oltenia08C81EB8502F15490F01DAAA2BFCD1120C00B7BDA756D13E0B4D1
D9ED723C55D

Oferta catering - S.pdf

30/01/2022 Oferta catering - SF114FB10B4F359D3E0C319A2146034F910B5A128594DF597844C4DF
CE91C1176

Oferta pachete consumabile ACCESO.pdf

30/01/2022 Oferta pachete consumabile ACCESOE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Achizitie articole si echipamente sportive.pdf

30/01/2022 Achizitie articole si echipamente sportiveE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Achizitie Echipament IT si software.pdf

30/01/2022 Achizitie Echipament IT i softwareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Oferta mobilier exterior.pdf

30/01/2022 Oferta mobilier exteriorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Pachete ateliere de educatie- focus grup.pdf

30/01/2022 Pachete ateliere de educatie- focus grupE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

106 1,726,739.32 %)100.00Adaptarea la schimbări a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor (

(100.00 %)1,726,739.32Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 0.95Grant rambursabil 16,370.3802

%)( 99.05Grant nerambursabil 1,710,368.9401

1,726,739.32Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)0.00 (07

(100.00 %)0.00Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

0.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)0.00

Buget - Temă secundara FSE

Componenta 1

Tip temă secundară FSE Buget eligibilCod

11.32 %)Nediscriminare06 195,497.72 (

11.45 %)Inovare socială02 197,656.52 (

77.23 %)Nu se aplică08 1,333,585.08 (
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1,726,739.32 (100.00 %)Buget eligibil total

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, ANDREEA-MIHAELA NITA, CNP 2770113163197, posesor al CI seria DX, nr. 618531, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA, lider de parteneriat al
parteneriatului dintre ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA şi ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI; LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEŞTI,
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 DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA, lider
de parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA şi ŞCOALA
GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI; LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
MELINEŞTI, 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 DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA,
lider de parteneriat al parteneriatului dintre ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA şi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI; LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU
MACEDONSKI" MELINEŞTI, 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 ANDREEA-MIHAELA NITA.

Data

31/01/2022 15:00:09
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