ACORD DE PARTENERIAT
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri)

Art. 1. Părţile
1. Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania, cu sediul în Bucuresti, sector 4, str. Cuza Voda,
nr. 56, codul fiscal 8509582, având calitatea de Lider parteneriat
2. Scoala Gimnaziala „Gheorghe Manu” Budesti, cu sediul în, orasul Budesti, Calea Bucuresti, nr 79, judetul
Calarasi, codul fiscal 18701614, având calitatea de Membru 2/ Partener 2
3. Fundatia pentru educatie, dezvoltare si sprijin comunitar „Constantin Brancoveanu”, cu sediul în judetul
Bacau, Municipiul Bacau, str. 8 Martie, nr. 12, codul fiscal 13022345, având calitatea de Membru 3/
Partener 3
4. Unitatea Administrativ Teritoriala a orașului Budești, cu sediul în, orasul Budesti, Strada Garii, nr 12,
judetul Calarasi, codul fiscal 4294154, având calitatea de Membru 4/ Partener4
5. Mondo Fin Tax SRL, cu sediul în Bucuresti, bd. Barlogeni, nr. 38, codul fiscal 29939353, având calitatea de
Membru 5/ Partener 5
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru liderul de parteneriat – RO20RZBR0000060019925870
Cont pentru cerere de plată pentru liderul de parteneriat – RO64TREZ704504106X013426 /
RO83TREZ704509905X013427
Cont pentru cerere de rambursare pentru liderul de parteneriat – RO17RZBR000060019926409
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru partener 2 – RO64TREZ20421A480203XXXX
Cont pentru cerere de plată pentru partener 2 – RO20TREZ204504102X000820
Cont pentru cerere de rambursare pentru partener 2 – RO73TREZ20421A480201XXXX /
RO20TREZ20421A480202XXXX
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru partener 3 – RO14BRDE040SV89998910400
Cont pentru cerere de plată pentru partener 3 – RO65TREZ061504106X015768 / RO84TREZ061509905X015769
Cont pentru cerere de rambursare pentru partener 3 – RO56BRDE040SV89999040400
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru partener 4 – RO64TREZ20421A480203XXXX
Cont pentru cerere de plată pentru partener 4 – RO20TREZ204504102X000820
Cont pentru cerere de rambursare pentru partener 4 – RO73TREZ20421A480201XXXX /
RO20TREZ20421A480202XXXX
Cont pentru cerere de prefinanțare pentru partener 5 – RO32PIRB4215777502004000
Cont pentru cerere de plată pentru partener 5 – RO38TREZ702504106X020208 / RO57TREZ702509905X020209

Cont pentru cerere de rambursare pentru partener 5 – RO66PIRB4215777502003000

au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor
aferente proiectului: „Vreau sa schimb!”, cod MySMIS: 114115, care este depus în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei,
Prioritatea de investiție 9.ii – Integrarea socio-economica a comunitatilor, apel de proiecte POCU/138/4/1
Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma
(acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1)
(2)
(3)
(4)

Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul
proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia
proiectului.
Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele
mai înalte.
Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor,
iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv
stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice
situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile
lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că
poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere
în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor
formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la
rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1)

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de
finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
Valoarea estimată a
fiecărei activități
(defalcată pentru
fiecare partener/
lider de parteneriat)
Lider de proiect
Liderul de proiect are roluri si responsabilitati in:
Lider de parteneriat
(Partener 1)
Activitatea A1 - Realizarea analizei la nivelul comunităţii (lei)
marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de A1:26.544,00
finanțare.
A2:323.567,99
Orasul Budesti din judetul Calarasi figureaza in Atlasul A3:286.487,99
zonelor urbane marginalizate si al dezvoltarii urbane din A4:455.032,67
Romania pe lista localitatilor urbane cu comunitati A5:0

marginalizate din judetul Calarasi. In Atlasul elaborat pe
baza Recensamantului populatiei si locuintelor din 2011,
este evidentiat intregul oras Budesti, inclusiv zonele vizate
in acest proiect: Buciumeni, Gruiu si Aprozi. In plus, desi
multi romi au avut rezerve in a-si declara etnia la
Recensamantul din 2011, orasul figureaza cu cea mai mare
pondere a cetatenilor de etnie roma dintr-o localitate
urbana din Romania. Pentru actualizarea datelor
recensamantului si pentru evidentierea situatiei din zonele
Buciumeni, Gruiu, Aprozi – modul de locuire, educatie,
venituri etc. – inainte de finalizarea elaborarii cererii de
finantare a fost realizata o analiza la nivelul comunitatii.
Colectarea datelor s-a facut pe baza unui chestionar care
ne-a permis sa completam sectiunile si anexele cererii de
finantare cu date certe, actuale, verificabile privind
educatia, ocuparea, serviciile sociale/ me¬dicale/ medicosociale, conditiile de locuit, nevoia de asistenta pentru
reglementări acte, etc. potentialul de dezvoltare a zonelor
Buciumeni, Gruiu, Aprozi inclusiv a mediului de afaceri local
sau din proximitate, profilul de resurse umane și
competente, cererea locală/ proxima de pe piața fortei de
munca. Datele colectate prin chestionar au fost completate
cu date recente ale Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei
de Munca, Casa Judeteana de Pensii, subunitatile scolare
din orasul Budesti – zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi,
apartinand Scolii Gimnaziale “Gheorghe Manu” - Budesti,
alte entitati relevante. Colectarea datelor de tip cantitativ
(prin chestionar) a fost dublata de interviuri asupra nevoilor
comunitatii purtate cu reprezentanti ai autoritatii locale,
reprezentanti ai organizatiilor de romi, profesori. De
asemenea identificarea nevoilor comunitatii a fost un
proces in care au fost implicati si membri ai comunitatii,
prin intermediul focus grupurilor. Analiza este atasata
prezentei cereri de finantare.
In cadrul activitatii A2 – Managementul proiectului, liderul
are urmatoarele roluri si atributii: coordonarea activitatilor
si a partenerilor, managementul riscului, asigurarea calitatii
rezultatelor proiectului, asigurarea utilizarii eficiente a
resurselor umane, materiale si financiare, astfel incat sa fie
garantat un raport optim cost-eficienta intre bugetul
proiectului si indicatorii asumati, respectiv intre bugetul
alocat fiecarei activitati si rezultatele previzionate, atat in
timpul derularii proiectului, cat si prin prisma
sustenabilitatii (durabilitatii si multiplicarii rezultatelor)
dupa terminarea finantarii POCU.
Liderul de proiect participa si la activitatea A3 – Sprijin
pentru cresterea accesului si participarii la educatie, avand
roluri si responsabilitati in cadrul subactivitatii A3.4 –
Monitorizarea activitatilor cu grupul tinta pe domeniul
educatiei, astfel monitorizarea este o analiza periodica
(lunara) a tuturor subactivitatilor si rezultatelor A3, cu
accent pe implicarea membrilor grupului tinta, si se va

A6:654.519,98
A7:0
A8:0
A9:438.587,98
A10:321.054,59

realiza de catre expertul de monitorizare a activitatilor cu
grupul tinta din domeniul educatiei, angajat al Liderului de
Parteneriat. Procesul de monitorizare se bazează pe un
sistem coerent de culegere de informaţii (rapoarte, analize
şi indicatori) si pe verificarea acestora privind realitatea
factuala. Pentru a putea prelucra usor datele culese si, in
acest fel, urmari permanent progresul A3 cu subactivitatile
sale, datele vor fi sistematizate prin proceduri clare,
unitare. Pentru aceasta, in prima luna de implementare a
proiectului, expertul de monitorizare a activitatilor cu
grupul tinta din domeniul educatiei va elabora:
metodologia de informare in vederea selectiei grupului
tinta, metodologia de completare si depunere a cererii de
inscriere in proiect; metodologia de selectie a grupului
tinta; metodologia de monitorizare a activitatilor din cadrul
A3. Tot in prima luna, expertul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta din domeniul educatiei va instrui
expertii Partenerului 2 asupra modului in care trebuie sa
elaboreze rapoartele de activitate, astfel incat sa reiasa clar
ce activitati au desfasurat, cand, cati membri ai grupului
tinta au implicat, ce rezultate au atins. In L2 – L4, expertul
de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei va urmari informarea potentialilor membri ai
grupului tinta si procesul de selectie, cu accent pe
asigurarea de sanse egale tuturor celor care doresc sa se
inscrie in proiect si indeplinesc conditiile de eligibilitate.
Dupa finalizarea procesului de selectie, expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei va urmari implicarea in proiect a fiecarui membru
al grupului tinta. Se va tine o evidenta clara, personalizata,
pentru fiecare elev a prezentei la fiecare activitate. Expertii
Partenerului 2 vor pune la dispozitia expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei toate datele solicitate, la termenele stabilite. In
cazul in care expertii pun la dispozitia expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei, date incomplete, raportari gresite sau intarziate,
acesta va aduce la cunostinta managerului de proiect
aceasta situatie pentru a lua masuri in consecinta. De
asemenea, expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul
tinta din domeniul educatiei va culege date independent,
prin participarea, prin sondaj, la activitatile cu grupul tinta.
Situatia grupului tinta se va discuta periodic in sedinte de
monitorizare convocate de expertul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta din domeniul educatiei, ori de
cate ori este nevoie. Periodic (cel putin anual) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei va distribui membrilor grupului tinta un
chestionar privind gradul de satisfactie referitor la
activitatile la care au participat. Periodic (cel putin
trimestrial) expertul de monitorizare a activitatilor cu
grupul tinta din domeniul educatiei va intocmi un raport de

monitorizare care va cuprinde detalierea activitatilor
realizate in perioada analizata, grupul tinta implicat
(numeric), rezultatele atinse, gradul de indeplinire a
indicatorilor asumati prin proiect. In cazul in care din
analiza personalizata reiese ca exista probleme cu privire la
un membru al grupului tinta (absenteism, frecventa redusa)
expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din
domeniul educatiei va informa imediat managerul de
proiect si coordonatorul activitatilor educationale. In cazul
in care din raportul de monitorizare reiese ca exista
probleme de implementare (intarzieri ale activitatilor,
rezultate sau indicatori realizati sub previziuni) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei va putea sa isi extinda analiza si asupra modului
de alocare a resurselor de catre Partenerul 2. Concluziile
vor fi raportate managerului de proiect. In cazul in care
situatia de fapt se schimba la momentul implementarii
proiectului fata de momentul scrierii cererii de finantare si
acest lucru afecteaza membrii grupului tinta, expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
educatiei va face propuneri de notificari sau acte aditionale
si le va inainta managerului de proiect..
In cadrul Activitatii A4 – Sprijin pentru accesul pe piata
muncii, rolurile si responsabilitatile liderului se limiteaza la
subactivitatea A.4.1. Selectia grupului tinta pentru
consiliere si formare profesionala, astfel in activitatea A4
vor fi implicati 285 de adulti, persoane in risc de saracie si
excluziune sociala. Din cei 285 de membri ai grupului tinta,
cel putin 76 (27%) vor fi de etnie roma si cel putin 100
(35%) vor fi femei. Selectia grupului tinta va incepe in prima
luna de proiect cu pregatirea materialelor de informare si
constituirea unei baze de date cu adultii in risc de saracie
sau excluziune sociala. Imediat dupa finalizarea
materialelor de informare, expertii selectie grup tinta pe
domeniul ocuparii vor informa potentialii membri ai
grupului tinta asupra avantajelor si obligatiilor ce decurg
din inscrierea in proiect. In paralel cu sedintele de
informare, expertii selectie grup tinta pe domeniul ocuparii
vor colecta cererile de inscriere in proiect si le vor analiza
din punct de vedere a indeplinirii conditiilor de eligibilitate.
In cazul in care numarul solicitarilor de inscriere in proiect
depaseste 285 departajarea se va face pe baza veniturilor
pe membru de familie si analiza conditiilor de trai. Tot
procesul de selectie (informarea si selectia propriu zisa) va
respecta principiile egalitatii de gen si nediscriminarii, prin
actiuni si masuri concrete. Astfel informatii generale
despre proiect – obiective, rezultate previzionate, activitati
– vor fi oferite tuturor prin afisarea la loc vizibil la primarie.
Informatii detaliate, despre beneficiile si obligatiile calitatii
de membru al grupului tinta in proiect vor fi comunicate
adultilor care, conform bazei de date, sunt in risc de saracie
si excluziune sociala. Deoarece in orasul Budesti – zonele

Buciumeni, Gruiu, Aprozi ocuparea in randul persoanelor de
etnie roma si a femeilor este in general mai scazuta,
expertii selectie grup tinta pe domeniul ocuparii vor face
eforturi sa le convinga in primul rand pe acestea. Oricine va
fi interesat de implicarea in cadrul proiectului va putea
stabili o intalnire cu expertii selectie grup tinta pe domeniul
ocuparii pentru informare. Analiza conditiilor de trai si a
veniturilor se va face exclusiv pe baze reale, concrete,
verificabile. Nu se va face nici un fel de deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o
categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrangerea dreptului de a participa la
proiect. Dimpotriva, se va incuraja intrarea in proiect a
femeilor si a persoanelor de etnie roma.; subactivitatea
A.4.2 Consiliere si orientare profesionala, care presupune
ca fiecare membru al grupului tinta selectat in cadrul
subactivitatii A.4.1. va beneficia de o sesiune de consiliere
si orientare profesionala.
In total, vor beneficia de consiliere si orientare profesionala
285 de persoane adulte aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, dintre care cel putin 76 vor fi de etnie
roma si cel putin 100 vor fi femei. Activitatea va fi
desfasurata de experti angajati ai Liderului de Parteneriat,
entitate acreditata conform reglementarilor legale in
vigoare. Sesiunea va consta in doua sedinte. In prima
sedinta se va face un profil sumativ al membrului grupului
tinta care va contine informatii despre varsta, calificare,
locuri de munca avute in trecut, care este
meseria/calificarea considerata de persoana respectiva a fi
cea mai protrivita pentru ea. Totodata, in cursul acestei
sedinte, persoana respectiva va raspunde la un set de
chestionare vocationale. Dupa prelucrarea si analizarea
datelor rezultate din chestionare, va urma a doua sedinta in
care fiecarui membru al grupului tinta i se va aduce la
cunostinta rezultatul chestionarelor. In timpul sedintei se
vor discuta rezultatele chestionarelor si “meseria potrivita”.
Totodata, membrul grupului tinta va fi informat asupra
posibilitatilor de angajare avand in vedere piata fortei de
munca din proximitatea locului in care domiciliaza, asupra
drepturilor si obligatiilor pe care le are ca angajat. In acest
scop, expertii consiliere si orientare profesionala vor primi
de la expertul de insertie pe piata fortei de munca lista
angajatorilor din proximitatea orasului Budesti care pot sa
ofere locuri de munca membrilor grupului tinta (vezi A.
4.4.). De asemenea, in cadrul sedintelor de consiliere si
orientare profesionala membrii grupului tinta vor fi
informati despre posibilitatea ocuparii pe cont propriu cu
sprijin in cadrul proiectului (vezi A.5.1 si A.5.2). In urma
sesiunii de consiliere, expertii consiliere si orientare

profesionala vor intocmi cate un raport pentru fiecare
membru al grupului tinta care va stabili tipul de curs de
formare cel mai adecvat (nivel, COR) si il va transmite
managerului de proiect; si subactivitatea A4.7
Monitorizarea este o analiza periodica (lunara) a tuturor
subactivitatilor si rezultatelor A4, cu accent pe implicarea
membrilor grupului tinta, si se va realiza de catre expertul
de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din domeniul
ocuparii, angajat al Liderului de Parteneriat. Procesul de
monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere
de informaţii (rapoarte, analize şi indicatori). Pentru a
putea fi prelucrate usor si cunoscut astfel progresul A4 cu
subactivitatile sale, datele trebuie sa fie sistematizate prin
proceduri clare, unitare. Pentru acesta in prima luna de
implementare a proiectului, expertul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta din domeniul ocuparii va
elabora: metodologia de informare in vederea selectiei
grupului tinta, metodologia de completare si depunere a
cererii de inscriere in proiect; metodologia de selectie a
grupului tinta pentru ocupare; metodologia de
monitorizare a activitatilor din cadrul A4. Tot in prima luna,
expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta din
domeniul ocuparii va instrui expertii selectie grup tinta pe
domeniul ocuparii, expertii consiliere si orientare
profesionala si expertii Partenerului 3 asupra modului in
care trebuie sa elaboreze rapoartele de activitate, astfel
incat sa reiasa clar ce activitati au desfasurat, cand, cati
membri ai grupului tinta au implicat, ce rezultate au atins.
In L2 – L4, expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul
tinta din domeniul ocuparii va urmari informarea
potentialilor membri ai grupului tinta si procesul de
selectie, cu accent pe asigurarea de sanse egale tuturor
celor care doresc sa se inscrie in proiect si indeplinesc
conditiile de eligibilitate. Dupa finalizarea procesului de
selectie, expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul
tinta din domeniul ocuparii va urmari implicarea in proiect
a fiecarui membru al grupului tinta. Se va tine o evidenta
clara, personalizata, pentru fiecare persoana a prezentei la
fiecare activitate. Expertii de selectie grup tinta pentru
ocupare, consilierii de orientare profesionala si expertii
Partenerului 3 vor pune la dispozitia expertului de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare
toate datele solicitate, la termenele stabilite. In cazul in
care expertii pun la dispozitia expertului de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare date
incomplete, raportari gresite sau intarziate, expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare
va aduce la cunostinta managerului de proiect aceasta
situatie pentru a lua masuri in consecinta. De asemenea,
expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta
pentru ocupare va culege date independent, prin
participarea, prin sondaj, la activitatile cu grupul tinta.

Situatia grupului tinta se va discuta periodic in sedinte de
monitorizare convocate de expertul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare, ori de cate ori
este nevoie. Periodic (cel putin anual) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare
va distribui membrilor grupului tinta un chestionar privind
gradul de satisfactie referitor la activitatile la care au
participat. Periodic (cel putin trimestrial) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare
va intocmi un raport de monitorizare care va cuprinde
detalierea activitatilor realizate in perioada analizata,
grupul tinta implicat (numeric), rezultatele atinse, gradul de
indeplinire a indicatorilor asumati prin proiect. In cazul in
care din analiza personalizata reiese ca exista probleme cu
privire la un membru al grupului tinta (absenteism,
frecventa redusa) expertul de monitorizare a activitatilor cu
grupul tinta pentru ocupare va informa imediat managerul
de proiect si coordonatorul activitatilor de formare
profesionala. In cazul in care din raportul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare reiese ca exista
probleme de implementare (intarzieri ale activitatilor,
rezultate sau indicatori realizati sub previziuni) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare
va putea sa isi extinda analiza si asupra modului de alocare
a resurselor de catre Partenerul 3. Concluziile vor fi
raportate managerului de proiect. In cazul in care situatia
de fapt se schimba la momentul implementarii proiectului
fata de momentul scrierii cererii de finantare si acest lucru
afecteaza membrii grupului tinta, expertul de monitorizare
a activitatilor cu grupul tinta pentru ocupare va face
propuneri de notificari sau acte aditionale si le va inainta
managerului de proiect.
In Activitatea A6 - Interventii in domeniul
dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale si socio-medicale,
atributiile liderului de proiect se regasesc in subactivitatea
A6.4 Consiliere psihologica si sociala pentru toti membrii
grupului tinta (560 de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala), astfel: Pe tot parcursul proiectului, toti
membrii grupului tinta vor beneficia de consiliere
psihologica si sociala. Scopul consilierii psihologice si sociale
va fi cresterea stimei de sine si a abilitatilor de comunicare
cu ceilalti membrii ai comunitatii, intelegerea necesitatii de
a reduce, pe cat posibil, gradul de dependenta fata de stat,
dezvoltarea abilitatilor proprii, a spiritului de competitie,
activandu-le capacitatiile de a se ajuta pe ei înşişi şi a-şi
ajuta semenii. Consilierea psihologica si sociala va contribui
astfel la integrarea persoanelor marginalizate in comunitate
si, in general in societate, redobandirea statutul social, de
membrii deplini ai comunitatii. In acest sens, Liderul de
parteneriat va avea angajati in proiect un expert consiliere
psiholofica si un expert consiliere sociala, fiecare cu
expertiza de peste 10 ani in domeniul sau de activitate.

Intensitatea interventiei la fiecare membru al grupului tinta
se va stabili personalizat de catre expertul consiliere
psihologica si expertul consiliere sociala. Pentru copiii din
grupul tinta si parintii acestora se va pune accent pe
necesitatea finalizarii pregatirii scolare, obtinerea, cel putin,
a diplomei de bacalaureat. Pentru adultii din grupul tinta se
va pune accentul pe necesitatea obtinerii unei calificari in
concordanta cu cerintele actuale ale pietei fortei de munca
si gasirea unui loc de munca. Pentru persoanele varstnice si
persoanele cu dizabilitati se va pune accentul pe
necesitatea integrarii in viata comunitatii, pe cat posibil.
Expertul consiliere psihologica si expertul consiliere sociala
vor tine permanent legatura cu coordonatorul activitatilor
educationale si coordonatorul activitatilor socio-medicale.
Tot in cadrul acestei activitati regasim roluri si
responsabilitati si in subactivitatea A6.6 Monitorizarea
activitatilor de asistenta socio – medicala, astfel:
Monitorizarea este o analiza periodica (lunara) a tuturor
subactivitatilor si rezultatelor A6, cu accent pe implicarea
membrilor grupului tinta, si se va realiza de catre expertul
de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pe domeniul
social, angajat al Liderului de Parteneriat. Procesul de
monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere
de informaţii (rapoarte, analize şi indicatori). Pentru a
putea fi prelucrate usor si cunoscut astfel progresul A6 cu
subactivitatile sale, datele trebuie sa fie sistematizate prin
proceduri clare, unitare. Pentru aceasta in prima luna de
implementare a proiectului, expertul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta in domeniul social va elabora:
metodologia de informare in vederea selectiei grupului
tinta, metodologia de completare si depunere a cererii de
inscriere in proiect; metodologia de selectie a grupului
tinta; metodologia de monitorizare a activitatilor din cadrul
A6. Tot in prima luna, expertul de monitorizare va instrui
expertii Partenerului 4 asupra modului in care trebuie sa
elaboreze rapoartele de activitate, astfel incat sa reiasa clar
ce activitati au desfasurat, cand, cati membri ai grupului
tinta au implicat, ce rezultate au atins. In L2 – L4, expertul
de monitorizare a activittatilor cu grupul tinta in domeniul
social va urmari informarea potentialilor membri ai grupului
tinta si procesul de selectie, cu accent pe asigurarea de
sanse egale tuturor celor care doresc sa se inscrie in proiect
si indeplinesc conditiile de eligibilitate. Dupa finalizarea
procesului de selectie, expertul de monitorizare a
activitatilor cu grupul tinta in domeniul social va urmari
implicarea in proiect a fiecarui membru al grupului tinta. Se
va tine o evidenta clara, personalizata, a interventiei pentru
fiecare membru al grupului tinta. Expertii Partenerului 4
(coordonatorul activitatilor socio-medicale, expertii de
asistenta socio-medicala, facilitatorul comunitar) si expertii
Liderului de parteneriat (expertul consiliere psihologica si
expertul consiliere sociala) vor pune la dispozitia expertului

de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pe domeniul
social toate datele solicitate, la termenele stabilite. In cazul
in care expertii pun la dispozitia expertului de monitorizare,
date incomplete, raportari gresite sau intarziate, expertul
de monitorizare va aduce la cunostinta managerului
aceasta situatie pentru a lua masuri in consecinta. De
asemenea, expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul
tinta in domeniul social va culege date independent, prin
participarea, prin sondaj, la activitatile cu grupul tinta.
Situatia grupului tinta se va discuta periodic in sedinte de
monitorizare convocate de expertul de monitorizare, ori de
cate ori este nevoie. Periodic (cel putin anual) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta pe domeniul
social va distribui membrilor grupului tinta un chestionar
privind gradul de satisfactie referitor la activitatile la care
au participat. Periodic (cel putin trimestrial) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta in domeniul
social va intocmi un raport de monitorizare care va
cuprinde detalierea activitatilor realizate in perioada
analizata, grupul tinta implicat (numeric), rezultatele atinse,
gradul de indeplinire a indicatorilor asumati prin proiect. In
cazul in care din analiza personalizata reiese ca exista
probleme cu privire la un membru al grupului tinta,
expertul de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta in
domeniul social va informa imediat managerul de proiect,
coordonatorul activitatilor educationale, coordonatorul
activitatilor de formare profesionala sau coordonatorul
activitatilor de asistenta socio-medicala, dupa caz. In cazul
in care din raportul de monitorizare reiese ca exista
probleme de implementare (intarzieri ale activitatilor,
rezultate sau indicatori realizati sub previziuni) expertul de
monitorizare a activitatilor cu grupul tinta in domeniul
social va putea sa isi extinda analiza si asupra modului de
alocare a resurselor de catre Partenerul 4. Concluziile vor fi
raportate managerului de proiect. In cazul in care situatia
de fapt se schimba la momentul implementarii proiectului
fata de momentul scrierii cererii de finantare si acest lucru
afecteaza membrii grupului tinta, expertul de monitorizare
a activitatilor cu grupul tinta din domeniul social va face
propuneri notificari sau acte aditionale si le va inainta
managerului de proiect.
Activitatea A9 - Campanie de constientizare si implicare in
domeniul combaterii discriminarii. Scopul campaniei
antidiscriminare este in primă, faza, cel de sensibilizare si
de constientizare a fenomenului numit discriminare, apoi cel de implicare a comunitatii si a societatii, in general, in
problemele cu care se confruntă grupul-țintă din proiect si,
in final - de schimbare a mentalitatii privind romii si
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Pentru aceasta, mesajele difuzate in timpul campaniei vor
fi: intai - pune-te în pielea mea pentru ca apoi sa ma
ințelegi mai bine si, la final, sa renunti la a ma mai

considera vinovat de toate relele/discrimina. Pentru asta,
schimba-ti intai tu mentalitatea, apoi implica-te sa dai o
mană de ajutor in a o schimba si pe a altora. Campania isi
va atinge scopul prin: conținut online (website și pagina de
Facebook), prin experimente de implicare socială care vor fi
realizate periodic pe durata celor trei ani, prin conferinte de
presa si mese rotunde. In primele doua luni de proiect vor fi
elaborate pagina de website cu titlul „vreausaschimb” si
pagina de Facebook cu titlul “Vreau sa schimb!” si
continutul initial al acestora – informatii despre proiect –
activitati, obiective, rezultate previzonate. Tot in primele
doua luni va fi constituita o baza de date cu jurnalistii
acreditati pe probleme sociale, dar si cu bloggari cu un
numar mare de accesari interesati de probleme sociale.
Pana la finalizarea selectiei grupului tinta, se va urmari
activitatea expertilor de selectie, cu accent pe motivele
celor care doresc sa se implice in proiect, conditiile de lor
de trai. Dupa selectia grupului tinta, continutul website-ului
si al paginii de Facebook se va axa pe reportaje despre
grupul tinta, povestile unor oameni din Budesti care se
confrunta cu saracia si discriminarea, dar si ce progrese au
facut urmare a ajutorului primit prin proiect. Majoritatea
reportajelor vor fi insotite de fotografii, dar in cazul
subiectelor cu impact mai mare vor fi realizate inregistrari
video. Se vor realiza, de asemenea, si interviuri cu sociologi,
psihologi, oameni politici, oameni de afaceri pe tema
discriminarii. Continutul website-ului va fi actualizat cel
putin saptamanal. Se va pune accent pe pagina de
Facebook pentru ca acest mijloc de comunicare permite
dialogul si starneste reactii, chiar si o forma de implicare,
chiar daca indirecta, de la distanta. Facebook-ul are din ce
in ce mai multa penetrare in Romania (nu doar in randul
tinerilor, ci, in ultimul timp si al persoanelor de 40 – 50 de
ani) si este cel mai rapid si cel mai eficient mijloc de
comunicare. Membri grupului tinta vor fi incurajati sa
posteze mesaje pe facebook si vor fi ajutati de expertii
campaniei antidiscriminare. Mai mult decat implicarea prin
facebook, campania vizeaza o implicare directa in
combaterea discriminarii, iar in acest scop se vor realiza
periodic experimente de implicare sociala. De pilda, vor fi
invitati jurnalisti, bloggeri, politicieni, presedinti sau
directori de companii, oameni de afaceri si oameni simpli sa
stea o zi in casa unei familii din grupul-tinta, de dimineata
pana seara, sa manance impreuna cu ei, sa-i ajute in
gospodarie, sa faca teme cu copiii lor. Unii dintre cei care se
vor supune acestui experiment vor scrie public despre ce au
văzut, simțit, trăit, înțeles în urma acestui experiment și,
printre altele, îi vor îndemna și pe alții să renunțe la
prejudecăți. De cealalta parte, membrii grupului tinta vor fi
incurajati sa mearga in locuri in care, in trecut, li s-a interzis
accesul sau au fost tratati dispretuitor pe motiv ca sunt
romi sau prea saraci, insotiti de expertii de campanie
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antidiscriminare si jurnalisti. Vor fi organizate
evenimente/conferinte de presa pe tema antidiscriminarii,
avand ca actori principali membrii ai grupului tinta si
realizarile lor in urma implicarii in proiect. Vor fi organizate
mese rotunde pe tema combaterii discriminarii la care vor fi
invitati reprezentanti ai AJOFM, Agentiei Judeteane pentru
Plati si Interventie Sociala, Inspectoratului Judetean de
Politie, Politiei Locale, Agentiei Nationale pentru Egalitatea
de Sanse, directori si patroni de firme (in special din orasul
Budesti si proximitate), membri ai grupului tinta. Vor fi
organizate seminarii cu membrii ai grupului tinta pe tema
legislatiei antidiscriminare pentru informarea si
constientizarea acestora cu privire la drepturile pe care le
au. Vor fi invitate sa participe ca lectori persoane care
provin din medii, in general, defavorizate, de pilda femei de
etnie roma care au avut succes in afaceri. Trimestrial se va
organiza un eveniment/conferinta de presa/seminar/ masa
rotunda cu participarea a cel putin 45 de persoane.
Campania de combatere a discriminarii va fi realizata de doi
experti in combaterea discriminarii, angajati in proiect din
partea Liderului de parteneriat.
Rolurile si responsabilitatile sunt evidentiate in cadrul
Activitatii A3 - Sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatie, subactivitatea A3.1. Selectia
grupului tinta. In activitatea A3 vor fi implicati 160 de copii,
elevi din invatamantul obligatoriu, cu domiciliul stabil in
orasul Budesti – zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi, proveniti
din familii in risc de saracie si excluziune sociala. Din cei
160 de copii si tineri, membri ai grupului tinta, cel putin 38
(24%) vor fi de etnie roma, si cel putin 64 (40%) vor fi fete.
Selectia grupului tinta va incepe in prima luna de proiect cu
pregatirea materialelor de informare si constituirea unei
baze de date cu copii care urmeaza cursurile din
subunitatile scolare din orasul Budesti – zonele Buciumeni,
Gruiu, Aprozi, apartinand Scolii Gimnaziale “Gheorghe
Manu” - Budesti. De asemenea, tot in prima luna de
proiect, expertii de selectie grup tinta pentru educatie vor
organiza cel putin 32 de sedinte de informare cu copiii care
sunt potentiali membri ai grupului tinta (indeplinesc
conditiile de inscriere) si parintii acestora. La sedintele de
informare vor participa cel putin 5 parinti/sedinta. Expertii
de selectie grup tinta vor explica avantajele inscrierii in
proiect si obligatiile care le revin parintilor si copiilor
(prezenta la activitatile extrascolare, seriozitate in
pregatirea materiilor etc.). Parintii copiilor care doresc sa se
inscrie in proiect vor completa o cerere de inscriere. In
lunile L2 – L4, pentru fiecare copil/tanar care doreste sa se
inscrie in proiect, expertii selectie grup tinta pe domeniul
educatiei vor face o analiza asupra condiitilor de locuit,
familiale, scolare. Daca numarul celor care doresc sa se
inscrie in proiect va fi mai mare de 160, departajarea se va
face de o comisie numita de managerul de proiect, in
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colaborare cu primaria si scoala, care va selecta cazurile
cele mai defavorizate, care necesita interventie urgenta.
Tot procesul de selectie (informarea si selectia propriu zisa)
va respecta principiile egalitatii de gen si nediscriminarii,
prin actiuni si masuri concrete. Astfel informatii generale
despre proiect – obiective, rezultate previzionate, activitati
– vor fi oferite tuturor elevilor din subunitatile scolare din
orasul Budesti – zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi,
apartinand Scolii Gimnaziale “Gheorghe Manu” - Budesti.
Informatii detaliate, despre beneficiile si obligatiile calitatii
de membru al grupului tinta in proiect vor fi comunicate
parintilor si elevilor care, conform bazei de date, sunt in risc
de saracie si excluziune sociala. Deoarece, in orasul Budesti
– zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi, implicarea fetelor si a
copiilor de etnie roma in activitati scolare si extrascolare
este in general mai scazuta, expertii selectie grup tinta pe
domeniul educatiei vor face eforturi sa convinga in primul
rand parintii acestor elevi sa isi inscrie copiii in grupul tinta.
Orice alt parinte sau elev interesat de implicarea in cadrul
proiectului va putea stabili intalnire cu un expert selectie
grup tinta pe domeniul educatiei pentru informare. Analiza
conditiilor de trai si a situatiei scolare se va face exclusiv pe
baze reale, concrete, verificabile. Selectia finala, pe baza
analizelor realizate de expertii selectie grup tinta pe
domeniul educatiei, se va axa pe necesitatea interventiei
pentru asigurarea conditiilor care sa permita urmarea
cursurilor scolare obligatorii, prevenind astfel parasirea
timpurie a scolii. Nu se va face nici un fel de deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o
categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are
ca scop sau efect restrangerea dreptului de a participa la
proiect. Dimpotriva, se va incuraja intrarea in proiect a
fetelor si a persoanelor de etnie roma, fiind stabilita si o
tinta minima in acest sens, respectiv cel putin 38 de copii de
etnie roma si 64 de fete. Subactivitatea A.3.2. Sprijin
pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe de
tip scoala dupa scoala. In activitatea A3 vor fi implicati 160
de copii, elevi din invatamantul obligatoriu, cu domiciliul
stabil in orasul Budesti – zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi,
proveniti din familii in risc de saracie si excluziune sociala.
Din cei 160 de copii si tineri, membri ai grupului tinta, cel
putin 38 (24%) vor fi de etnie roma, si cel putin 64 (40%)
vor fi fete. Activitatea se va desfasura pe patru paliere:
sprijin in pregatirea temelor pentru scoala (inclusiv
recuperare scolara, unde este cazul); activitati extrascolare
(cursuri de limba engleza, cursuri de informatica, activitati
de educatie pentru sanatate, de educatie civica, activitati
sportive si/sau artistice); participarea la tabere tematice;
masuri de acompaniament si subventii. Aceste paliere se

vor intersecta si conditiona reciproc, scopul fiind
diminuarea efectelor pe care saracia si excluziunea sociala
le au asupra copiilor proveniti din familii marginalizate in
parcursul lor scolar. Din analiza sociala efectuata la
elaborarea proiectului a rezultat ca parasirea timpurie a
scolii se produce ca urmare a lipsei de sanse a elevilor de a
merge la scoala si a invata, situatie cauzata de
imposibilitatea familiei de a le asigura conditii decente de
trai si invatare. De aceea, fiecare elev, membru al grupului
tinta, va avea asigurata o subventie anuala de 1.240 de lei.
Subventia se va acorda parintilor, cu conditia ca copilul sa
aiba o prezenta zilnica la scoala si o implicare activa in
activitatile scolare si extrascolare, iar banii sa fie folositi
exclusiv in interesul copilului (cumpararea de rechizite,
ghiozdan, imbracaminte, incaltaminte etc.). De asemenea,
se vor organiza sesiuni de tip scoala dupa scoala (afterschool), cate 5 ore pe saptamana pentru fiecare elev
membru al grupului tinta. Orele vor fi grupate, in functie de
programul stabilit de coordonatorul activitatilor
educationale, iar in timpul sesiunilor copii vor primi hrana
rece. Cei 160 de elevi, membri ai grupului tinta vor fi
impartiti in grupe de cate 10 tinand cont de locatia scolii (sa
fie cat mai aproape de casa), de varsta (clasa in care invata),
nevoile scolare, aptitudini. Astfel, in ceea ce priveste
nevoile scolare, sesiunile de after-school se pot axa pe:
recuperarea materiilor pentru elevii care au lipsit la
ore (motivat) sau pentru cei care nu au inteles suficient de
bine explicatiile profesorilor;
sprijin in pregatirea temelor date la scoala la
materiile de baza (unde trebuie o pregatire continua in
perspectiva Evaluarii Nationale si/sau a bacalaureatului)
sau, daca este cazul, la materiile unde au note mici;
aprofundarea materiilor predate la scoala pentru
elevii care au rezultate foarte bune.
Scopul sesiunilor after-school este de a motiva copiii din
grupul tinta spre a se gandi la viitorul lor si a constientiza ca
sunt pioni centrali intr-un proces in care scoala are o pozitie
decisiva. Scoala nu inseamna insa numai invatarea unor
materii, ci intreg procesul de transformare a copilului in
adult: dezvoltarea aptitudinilor personale, gasirea
echilibrului intre necesitatea de a lucra in echipa si spiritul
competitional, combaterea atitudinilor antisociale,
modelarea constientei, demnitatii, responsabilitatii si
onoarei, insuflarea modelelor pozitive, deprinderea
tehnicilor de comunicare si autopromovare. Pentru aceasta,
sesiunile after-school vor cuprinde si activitati extra curriculare: culturale, artistice, cursuri de informatica,
activitati de educatie civica, activitati de stimulare a
creativitatii elevilor prin ateliere de invatare experimentala
a stiintelor si elaborare de proiecte innovative (mici
inventii/proiecte, in care elevii se vor implica prin alegerea
temelor, documentare, intocmirea materialelor de

prezentare a proiectelor). Ca planificare in timp, sesiunile
de after school vor incepe cu recuperarea materiilor scolare
si sprijin pentru efectuarea temelor. Din cele 5 ore pe
saptamana pe care fiecare elev le va petrece in cadrul
sesiunilor de after-school, la inceputul proiectului, doar o
ora pe saptamana va fi alocata activitatilor extra curriculare. Pe masura ce elevii din grupul tinta isi
imbunatatesc rezultatele scolare, ponderea activitatilor
extra – curriculare in programul sesiunilor after-school va
creste. Va fi atributia coordonatorului activitatilor
educationale al Partenerului 2, profesor de cariera, sa
estimeze parcursul grupelor si adaptarea activitatilor in
cadrul sesiunilor after school astfel incat sa nu devina
redundante, plictisitoare, ci dimpotriva, sa creasca interesul
si participarea pentru scoala. La finalul fiecarui an, copiii
vor realiza un proiect: “Casa de vis”, “Comunitatea ideala”,
“Scoala perfecta”. In realizarea proiectului “Casa de vis”,
profesorii vor incuraja copiii sa puna accent pe dezvoltare
durabila, idei inovative de realizare a unei case care sa
asigure confort dar sa consume cat mai putin si sa nu
dauneze mediului inconjurator. In realizarea proiectului
“Comunitatea ideala”, profesorii vor incuraja copiii sa vina
cu idei de imbunatatire a comunitatii din care fac parte. In
realizarea proiectului “Scoala perfecta” copiii vor trebui sa
incerce sa gaseasca singuri solutii la nemultumirile legate
de scoala, incercand sa proiecteze un sistem de invatamant
atractiv, util. Proiectele vor fi realizate in colaborare de
grupuri de maxim 5 copii, profesorii urmarind distributia
rolurilor in echipa si modul de comunicare/colaborare. Cele
mai bune proiecte pot oferi o sansa in plus autorilor pentru
participarea in tabere. Pentru realizarea activitatilor extra–
curriculare, fiecare elev, membru al grupului tinta, va avea
alocata o suma de 300 de lei/an, care sa asigure
achizitionarea materialelor specifice activitatilor grupei (ex.
accesorii pentru pictura si arte plastice, costume pentru
teatru, carti, etc.). De asemenea, pentru fiecare sesiune
after-school fiecare elev va avea alocata hrana rece. Din cei
160 de elevi, membri ai grupului tinta, 120 vor beneficia de
tabere. Selectia celor 120 se va face pe baza rezultatelor
scolare si a implicarii in activitatile derulate in cadrul
sesiunilor after-school (ex. prezenta, premii pentru
proiecte). Nu se va face nici un fel de deosebire, excludere,
restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex,
orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie
defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restrangerea dreptului de a participa la tabere. Se
vor organiza cate doua tabere in fiecare an de proiect. La
fiecare tabara vor participa cate 20 de elevi, sub
supravegherea a doua cadre didactice. Fiecare tabara va
avea tematica ecologica si de dezvoltare durabila (drumetii

sau jocuri prin care copii vor invata sa cunoasca, sa
pretuiasca si sa ocroteasca natura, sa inteleaga rolul
protejarii naturii in asigurarea dezvoltarii sanatoase).
Activitatile din cadrul A3.2. sunt complementare cu
activitatile din cadrul A6. Astfel, consilierea psihologica si
sociala oferita in cadrul A6 adultilor care au copii implicati
in activitatea A.3.2. va pune accent pe rolul parintilor in
combaterea abandonului scolar. Expertul consiliere
psihologica si cel consiliere sociala vor fi in contact
permanent cu profesorii care vor asigura sesiunile de afterschool si cu conducerile scolii la care invata copiii, membri
ai grupului tinta, acordand asistenta in cazul in care exista
probleme de comunicare, integrare (izolare sau dimpotriva
agresivitate), absente nemotivate. De asemenea,
activitatile din cadrul A.3.2. sunt complementare cu
activitatile din cadrul A9 - Campanie de constientizare in
vederea combaterii discriminarii. Astfel, un accent deosebit
se va pune pe dezvoltarea parteneriatului de tip scoala –
comunitate, parinti, copii, pentru ca efortul de combatere a
abandonul scolar sa fie integrat la nivelul intregii societati.
Subactivitatea
A.3.3.
Coordonarea
activitatilor
educationale. In L1 – L4, coordonatorul activitati
educationale va intocmi o analiza a performantelor scolare
a elevilor din subunitatile scolare din orasul Budesti –
zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi, apartinand Scolii
Gimnaziale “Gheorghe Manu” - Budesti care va contine si
masuri generale propuse pentru imbunatatirea acestora.
Concret, se va realiza o analiza diagnostic prin
recunoasterea punctelor foarte slabe, a oportunitatilor si a
riscurilor din activitatile anterioare. Analiza va fi inaintata
managerului de proiect, conducerii scolii si autoritatilor
locale. Totodata, intre L1 si L4, coordonarea activitati
educationale va implica coordonarea expertilor selectie
grup tinta pe domeniul educatiei in sensul planificarii
interventiilor acestora in concordanta cu programul scolii si
al familiilor membrilor grupului tinta. Coordonatorul
activitatilor educationale va mentine o legatura
permanenta cu autoritatile publice locale (Primarie, Politie
locala, Directie de Asistenta Sociala etc.) si cu conducerea
scolii pentru corelarea datelor detinute in scopul intocmirii
corecte a bazei de date cu potentialii membri ai grupului
tinta pentru activitatea A3. Dupa intocmirea anchetelor
privind conditiile de trai si situatia scolara a fiecarui
membru al grupului tinta, coordonatorul activitati
educationale va stabili nevoile de interventie pentru fiecare
copil referitoare la recuperarea/aprofundarea materiilor
scolare (dupa caz) si dezvoltarea aptitudinilor proprii. In
functie de aceasta analiza personalizata, va stabili grupele
pentru sesiunile after-school astfel incat acestea sa fie cat
mai omogene din punct de vedere al nevoilor individuale
ale fiecarui membru. Coordonatorul activitati educationale
va stabili programul educational (inclusiv locul de

desfasurare, zilele, orele, tematica) al sesiunilor afterschool pentru fiecare grup in parte si va coordona
elaborarea planurilor de lectii din punct de vedere al
calitatii. Coordonatorul activitati educationale va asigura
corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului national
de invatamant cu actiunile din sesiunile after-school.
Coordonatorul activitati educationale va urmari permanent
progresele scolare inregistrate de membri grupului tinta in
urma desfasurarii sesiunilor after-school. Cel putin
semestrial va reanaliza nevoile educationale ale fiecarui
membru al grupului tinta. In cazul unei evolutii pozitive va
revizui incadrarea copilului in alta grupa. In cazul unei
evolutii pozitive a intregii grupe, va revizui planurile de
lectii ale grupelor si cresterea ponderii activitatilor de
dezvoltare personala in detrimentul orelor de recuperare
scolara. In cazul unei regres al grupei, coordonatorul
activitati educationale va analiza activitatea, corectitudinea
si consecventa profesorilor implicati in sustinerea sesiunilor
after-school din punct de vedere a calitatii actului
educational si va propune managerului de proiect masuri in
consecinta. In cazul regresului unui singur membru al
grupului tinta, coordonatorul activitati educationale va
discuta posibilele directii de remediere ale cazului cu
expertul consiliere psihologica si cu expertul consiliere
sociala. Totodata, coordonatorul activitati educationale va
mentine permanent legatura cu autoritatile publice locale si
cu conducerea scolii pentru informarea reciproca asupra
problemelor membrilor grupului tinta din A3 in scopul
abordarii exhaustive a acestora si gasirii unor solutii
integrate care sa elimine, pe cat posibil, cauzele acestor
probleme si nu doar efectele. Coordonatorul activitati
educationale va reprezenta Partenerul 2 si expertii acestuia
(angajati in cadrul proiectului) in relatia cu managerul de
proiect, va participa la sedintele convocate de manager, va
pune la dispozitia acestuia sau a expertului de monitorizare
a activitatilor cu grupul tinta din domeniul educatiei
(angajat al Liderului de Parteneriat) datele solicitate
referitoare la A3. Coordonatorul activitati educationale va fi
imputernicit de Partenerul 2 sa introduca/modifice date in
MySmis, inclusiv rapoartele de activitate ale expertilor
angajati ai Partenerului 2 in cadrul proiectului insotite de
documente justificative, fisele de post, locatiile de
desfasurare a activitatilor etc. Subactivitatea A.3.5.
Interventii in scopul imbunatatirii conditiilor de invatamant.
Analiza comunitatii efectuata inainte de elaborarea cererii
de finantare a aratat ca din subunitatile scolare din orasul
Budesti – zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi, apartinand Scolii
Gimnaziale “Gheorghe Manu” – Budesti sunt deteriorate, la
limita sau chiar sub normele unui mediu de invatamant
decent. Salile de curs trebuie renovate, mobilierul scolar
(mese, scaune) trebuie reinoit. Salile de curs sunt
insuficiente (elevii invata in doua schimburi) ceea ce nu

Partener 3

permite asigurarea de spatii pentru desfasurarea sesiunilor
after school (scoala dupa scoala). In plus la subunitatea
scolara din Aprozi, unde invata 131 de elevi, nu exista decat
un grup sanitar cu doar doua wc-uri, ceea ce implica o
problema de igiena ce poate afecta sanatatea copiilor. Prin
proiect vor fi alocate fonduri – 135.000 de lei pentru
renovarea salilor de curs a subunitatilor scolare din
Buciumeni, Aprozi si Gruiu, realizarea a inca un grup sanitar
la subunitatea scolara din Aprozi si reamenajarea unui
spatiu la scoala centrala din Budesti pentru desfasurarea
sesiunilor de after school. Tot prin proiect subunitatile
scolare vor fi dotate cu mobilier scolar nou – 45.000 de lei si
vor fi achizionate 24 de calculatoare, 3 laptopuri, 4
videoproiectoare cu ecran, o multifunctionala, o camera
foto, 3 routere de internet.
In cadrul Activitatii A4 - Sprijin pentru accesul pe piata
muncii, partenerul 3 va avea responsabilitati astfel:
Subactivitatea A.4.3. Cursuri de formare profesionala. Pe
baza rapoartelor expertilor consiliere si orientare
profesionala, coordonatorul activitati de formare
profesionala, angajat al Partenerului 3, va stabili tipul de
curs pe care il va urma fiecare membru al grupului tinta
pentru ocupare. Decizia va fi luata dupa o consultare cu
fiecare persoana. Vor urma cursuri de formare profesionala
pentru 285 de persoane adulte aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, dintre care cel putin 76 vor fi de etnie
roma si cel putin 100 vor fi femei. Analizand optiunea
fiecarui membru al grupului tinta pentru un curs de
calificare profesionala, coordonatorul activitati de formare
profesionala va stabili grupele de curs, in functie de
calificari. Fiecare grupa va avea cel mult 28 de cursanti.
Estimam ca vor fi constituite 12 grupe. Cursurile vor fi
sustinute de formatori acreditati, experti angajati ai
Partenerului 3, entitate acreditata ANC pentru sustinerea
cursurilor de formare si pregatire profesionala, conform
legii. Coordonatorul activitati de formare profesionala va
supraveghea intocmirea/actualizarea suporturilor de curs,
dupa caz, pentru fiecare curs in parte urmarind ca, pe de o
parte, acestea sa fie adaptate la nevoile grupului tinta si, pe
de alta parte, sa fie conforma normelor si reglementarilor
Autoritatii Nationale pentru Calificari. Coordonatorul
activitati de formare profesionala va stabili expertul
formare profesionala fiecarei grupe urmarind ca experienta
si competenta acestuia sa asigure desfasurarea unor cursuri
de calitate. De asemenea, coordonatorul activitati de
formare profesionala va mentine permanent legatura cu
primarul orasului Budesti pentru a pune la dispozitie salile
de curs necesare. In functie de disponibilitatea spatiului de
curs, optiunile membrilor grupului tinta si ale expertilor
formare profesionala, coordonatorul activitati de formare
profesionala va intocmi programul cursurilor. Din analiza
sociologica referitoare la orasul Budesti – zonele
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Buciumeni, Gruiu, Aprozi estimam ca membrii grupului
tinta vor urma cursuri de calificare profesionala de nivel 1
cu 360 de ore, dintre care 120 de pregatire teoretica si 240
de pregatire practica. Dupa finalizarea stagiului de pregatire
teoretica, fiecare grupa va incepe pregatirea practica.
Aceasta se va desfasura, in majoritatea cazurilor, la sediile
de productie ale angajatorilor care vor dori sa sprijine acest
proiect. Lista angajatorilor care sunt interesati sa ofere
spatii pentru desfasurarea stagiilor de practica (spatii aflate
in proximitatea locuintelor membrilor grupului tinta – max.
50 de km de orasul Budesti) va fi facuta de expertul de
insertie pe piata fortei de munca, angajat al Partenerului 3,
in cadrul subactivitatii A.4.4. Coordonatorul activitati de
formare profesionala va contacta angajatorii interesati
pentru a verifica daca conditiile oferite sunt optime pentru
desfasurarea pregatirii practice. Selectia finala a
angajatorilor se va face tinand cont si de distanta intre
locatia angajatorului si orasul Budesti. Coordonatorul
activitati de formare profesionala va negocia cu fiecare
angajator selectat un acord de parteneriat pentru practica
care va cuprinde drepturile si obligatiile fiecarei parti, cu
accent pe conditiile de lucru si normele pe care trebuie sa
le respecte membrii grupului tinta. Acordurile de
parteneriat pentru practica vor fi semnate de managerul de
proiect si directorul agentului economic. Fiecare subgrupa
de practica va avea cel mult 14 membri. Expertii de formare
profesionala vor urma subgrupele la angajatorii care le pun
la dispozitie spatii de practica si vor continua instruirea
cursantilor, punand accent pe aplicarea corecta in practica
a notiunilor teoretice invatate. Coordonatorul activitati de
formare profesionala va supraveghea desfasurarea
cursurilor si a instruirii practice din punct de vedere
calitativ. Periodic va verifica daca membrii grupului tinta au
parcurs materia curriculara, au inteles si si-au insusit
informatia predata la curs sau in timpul pregatirii practice.
Pentru membrii grupului tinta care nu au perfomante sau
lipsesc motivat si trebuie sa recupereze o parte din materie,
coordonatorul activitati de formare profesionala va discuta
cu expertul formare profesionala al fiecarei grupe, din care
aceste persoane fac parte, masurile necesare de
recuperare. Pentru prezenta la cursuri (atat la partea
teoretica, cat si la pregatirea practica) membrii grupului
tinta vor primi subventii de 450 lei/persoana. Acordarea
subventiei va fi conditionata de prezenta la cel putin 90 %
din orele de pregatire teoretica si practica. Absentele
motivate vor conduce la ore de recuperare al caror
program va fi stabilit de coordonatorul activitati de formare
profesionala. Cursurile de calificare profesionala vor fi
urmate de un examen de absolvire, sustinut de membrii
grupului tinta in fata unei comisii formate din reprezentanti
ai Partenerului 3 si specialisti care nu sunt angajati ai
acestuia. Totodata, membrii grupului tinta selectati pentru

A.5. – “Sprijin in vederea ocuparii pe cont-propriu” (22 de
persoane din randul celor care urmeaza cursurile de
calificare) vor beneficia, suplimentar, si de cursuri de
antreprenoriat. Modul de selectie a grupului tinta si
necesitatea cursurilor de antreprenoriat sunt detaliate in
A.5.1. si A.5.2. Cursurile de antreprenoriat se vor finaliza, de
asemenea, cu un examen de absolvire si vor fi acreditate
ANC. Pentru participarea la cursurile de antreprenoriat nu
vor fi acordate subventii. Stabilirea componentei comisiilor
de examen si stabilirea programului de examinare intra in
atributiile coordonatorului activitati de formare
profesionala.
Subactivitatea A.4.4. Incheirea de acorduri de parteneriat
cu angajatori pentru asigurarea pregatirii practice in cadrul
cursurilor de formare profesionala si angajarea membrilor
grupului tinta. Expertul de insertie pe piata fortei de munca,
angajat al Liderului de Parteneriat, are ca atributie
identificarea angajatorilor care doresc sa sustina derularea
acestui proiect prin punerea la dispozitie a spatiilor
functionale pentru derularea activitatilor de pregatire
practica din cadrul cursurilor de formare profesionala sau
prin angajarea de membrii ai grupului tinta care au obtinut
certificate de calificare. In primele luni de proiect, expertul
de insertie pe piata fortei de munca va intocmi o baza de
date cu toti agentii economici care au activitate (spatii de
productie/vanzare/servicii sau puncte de lucru) in
proximitatea orasului Budesti, respectiv la o distanta de cel
mult 50 de km. Datele culese din surse deschise (internet,
adrese catre primarii, Registrul Comertului etc.) vor fi
actualizate si completate cu datele patronilor (in cazul
firmelor mici), ale directorilor sau ale persoanelor
responsabile de departamentul resurse umane. Expertul de
insertie pe piata fortei de munca va elabora materiale de
informare despre obiectivele, activitatile si rezultatele
proiectului, personalizandu-le pentru fiecare agent
economic cu avantajele pe care le vor avea din implicarea
in derularea proiectului. De asemenea va lua legatura
(deplasare la sediu, telefonic sau pe mail) cu fiecare
persoana responsabila care figureaza in baza de date. In
cazul in care exista un acord de pricipiu pentru acceptarea
de membri ai grupului tinta ca angajati sau pentru pregatire
practica, expertul de insertie pe piata fortei de munca va
cere detalii despre profilul angajatului pe care il doreste
agentul economic (calificari, experienta in campul muncii
etc.) si conditiile de lucru (program, salarizare etc.). Baza de
date cu angajatorii din proximitatea orasului Budesti va fi
pusa la dispozitie si expertilor campanie anti-discriminare
care o vor folosi in cadrul activitatii A.9. Baza de date cu
angajatorii care doresc sa ofere locuri de munca membrilor
grupului tinta va fi pusa la dispozitia expertilor consiliere si
orientare profesionala care o vor folosi in cadrul
subactivitatii A.4.2. Baza de date cu angajatorii care doresc

sa se implice in proiect prin punerea la dispozitie a spatiilor
de lucru pentru stagiile de practica din cadrul cursurilor de
calificare din subactivitatea A.4.3. va fi pusa la dispozitia
coordonatorului activitati de formare profesionala. In luna
a 6-a de proiect coordonatorul activitati de formare
profesionala va pune la dispozitia expertului de insertie pe
piata fortei de munca lista calificarilor pe care membrii
grupului tinta le vor dobandi in urma cursurilor din
subactivitatea A.4.3. si datele de finalizare a cursurilor
previzionate pentru fiecare grupa. Expertul de insertie pe
piata fortei de munca va contacta angajatorii care si-au
manifestat interesul de a angaja membrii ai grupului tinta si
care doresc sa creeze noi locuri de munca ce corespund
calificarilor pe care acestia le vor dobandi. In selectia
angajatorilor se va tine cont si de distanta intre locatia in
care vor lucra membrii grupului tinta si orasul Budesti.
Angajatorii selectati trebuie sa indeplineasca toate
conditiile din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice. Cu
fiecare angajator se va negocia un Acord de parteneriat
pentru angajare care va cuprinde drepturile si obligatiile
fiecarei parti, cu accent pe conditiile de lucru ale membrilor
grupului tinta ce vor fi angajati. Managerul de proiect va fi
informat permanent de stadiul negocierilor si va aviza
forma finala. Acordul de parteneriat pentru angajare va
cuprinde si detalii privind ajutorul de minimis care va fi
primit de angajator pentru fiecare membru al grupului tinta
angajat. Acordul de parteneriat pentru angajare va fi
semnat de directorul agentului economic si managerul de
proiect si reprezentantul legal al Partenerului 3 (prin
intermediul caruia se acorda ajutorul de minimis).
Subactivitatea A.4.5. Selectia membrilor grupului tinta care
vor primi sprijin pentru angajare. Din cele 285 de persoane
in risc de saracie sau excluziune sociala, membri ai grupului
tinta care vor finaliza cursurile de calificare profesionala, 68
vor primi sprijin pentru a-si gasi un loc de munca. Dintre
acestea cel putin 18 vor fi de etnie roma. Selectia se va face
tinand cont de recomandarile consilierului de orientare
profesionala si activitatea de la cursurile de calificare, atat
partea teoretica, cat si cea practica. Selectia se va face
gradual, pe masura ce grupele finalizeaza cursurile de
calificare.
Pentru a intra in procesul de selectie, fiecare membru al
grupului tinta care doreste sprijin pentru angajare va
depune o cerere in acest sens la coordonatorul activitatilor
de formare profesionala.
In cazul in care numarul cererilor va depasi 68, departajarea
se va face lund in considerarea activitatea de la cursurile de
calificare (notele de la examenul final, evaluarile
intermediare, prezenta la cursuri). In cazul in care doua
persoane vor avea aceeasi nota si aceeasi frecventa,
departajarea se va face in functie de gradul de saracie si
excluziune sociala in care se afla persoanele respective. In

procesul de selectie se va tine cont si de opiniile
angajatorilor care ofera locuri de munca. Nu se va face nici
un fel de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe
baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap,
boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la
o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrangerea dreptului de a participa
la proiect.
Dimpotriva, se va incuraja intrarea in proiect a femeilor si a
persoanelor de etnie roma.
Subactivitatea A.4.6. Subventionarea angajatorilor pentru
angajarea persoanelor din grupul tinta. Angajatorii care vor
oferi locuri de munca membrilor grupului tinta vor primi o
subventie (ajutor de minimis) de 900 de lei/luna/angajat
timp de 12 luni. Aceasta valoare a subventiei se acorda
pentru un contract de munca de 8 ore/zi. In cazul in care
timpul de lucru este mai mic de 8 ore/zi, cuantumul
subventiei se va micsora proportional. Contractul de munca
incheiat intre angajator si oricare membru al grupului tinta
va respecta prevederile Codului Muncii si toate
reglementarile legale in vigoare. Pentru acordarea
subventiilor, anterior semnarii contractului de munca,
angajatorul trebuie sa incheie un Acord de parteneriat
pentru angajare, semnat de directorul agentului economic,
managerul de proiect si reprezentantul legal al Partenerului
3.
Subventiile vor fi virate angajatorilor din bugetul de proiect
al Partenerului. Modalitatile de plata vor fi detaliate in
Acordul de parteneriat pentru angajare. Prin acest acord,
angajatorul se va obliga sa pastreze locul de munca ocupat
inca cel putin 7 luni dupa cele 12 luni in care a primit
subventie. In cazul in care incalca aceasta prevedere,
acordul va prevedea returnarea intregii subventii. In cazul
in care, din motive obiective, membrul grupului tinta care a
fost angajat nu poate sa continue munca pe postul oferit de
angajator, contractul de munca va inceta conform legii, iar
pe postul respectiv agentul economic va angaja un alt
membru al grupului tinta cu o calificare corespunzatoare
fisei postului, perioada de timp pentru ambii angajati fiind
de minim 19 luni (12 luni cu subventie si 7 luni fara
subventie). Alte cazuri care ar putea aparea in derularea
contractului de munca vor fi detaliate in Acordul de
parteneriat pentru angajare.
Partenerul 3 mai are obligatii si in cadrul Activitatii A.5
Sprijin pentru ocuparea pe cont propriu a membrilor
grupului tinta, roluri si responsabilitati creionandu-se in in
subactivitatea A5.2 – Acordarea de subventii pentru
infiintarea de noi afaceri, astfel: Acordarea subvenției
(micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei.
Subventia va fi de 113.000 de lei pentru fiecare firma, timp
de 12 luni de la infiintare. Fiecare firma nou infiintata va
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avea cel putin un angajat, conform planului de afaceri.
Afacerea va trebui sa functioneze inca cel putin 10 luni de la
finalizarea primirii subventiei, conform planului de afaceri.
Coordonatorul activitatilor de antreprenoriat va intocmi un
contract de subventie pentru fiecare firma. Contractul va fi
semnat de membrul grupului tinta care detine actionariatul
firmei, de managerul de proiect si reprezentantul legal al
Partenerului 3.
Contractul va prevede returnarea integrala a subventiei
primite in cazul in care nu se respecta planul de afaceri
avizat de comisia de evaluare, din motive imputabile
actionarului. Subventia va fi virata in transe, in functie de
cheltuielile previzonate in planul de afaceri. Mentorul va
supraveghea
ca
modul
de
achizitionare
a
bunurilor/serviciilor prevazute in planul de afaceri sa fie
facut conform legislatiei in vigoare si a regulamentelor
POCU. Pentru a fi decontate, facturile si statele de plata ale
unei firme trebuie sa fie vizate de mentorul care
supravegheaza firma si responsabilul financiar al
proiectului.
Partenerul 4 are obligatii in cadrul Activitatii A.5 Sprijin
pentru ocuparea pe cont propriu a membrilor grupului
tinta, roluri si responsabilitati creionandu-se in in
subactivitatea A5.2 – Acordarea de subventii pentru
infiintarea de noi afaceri, astfel: Acordarea subvenției
(micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei.
Subventia va fi de 113.000 de lei pentru fiecare firma, timp
de 12 luni de la infiintare. Partenerul 4 va acorda un numar
de 9 subventii. Fiecare firma nou infiintata va avea cel putin
un angajat, conform planului de afaceri. Afacerea va trebui
sa functioneze inca cel putin 10 luni de la finalizarea primirii
subventiei, conform planului de afaceri. Coordonatorul
activitatilor de antreprenoriat va intocmi un contract de
subventie pentru fiecare firma. Contractul va fi semnat de
membrul grupului tinta care detine actionariatul firmei, de
managerul de proiect si reprezentantul legal a Partenerului
4. Contractul va prevede returnarea integrala a subventiei
primite in cazul in care nu se respecta planul de afaceri
avizat de comisia de evaluare, din motive imputabile
actionarului. Subventia va fi virata in transe, in functie de
cheltuielile previzonate in planul de afaceri. Mentorul va
supraveghea
ca
modul
de
achizitionare
a
bunurilor/serviciilor prevazute in planul de afaceri sa fie
facut conform legislatiei in vigoare si a regulamentelor
POCU. Pentru a fi decontate, facturile si statele de plata ale
unei firme trebuie sa fie vizate de mentorul care
supravegheaza firma si responsabilul financiar al
proiectului.
Roluri si responsabilitati survin pentru Partenerul 4 si in
Activitatea
A.6.
Interventii
in
domeniul
dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale si socio-medicale, si
anume:
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Subactivitatea A.6.1. Selectia grupului tinta pentru
asistenta socio-medicala. In cadrul proiectului va fi acordata
asistenta socio-medicala pentru 115 persoane varstnice sau
cu dizabilitati, cu sprijin familial redus (nu are cine sa ii
ingrijeasca permanent) aflate in risc de saracie si excluziune
sociala. Din cei 115 persoane varstnice sau cu dizabilitati cel
putin 38 (33%) vor fi de etnie roma, si cel putin 40 (35%)
vor fi femei. Selectia grupului tinta pentru asistenta sociomedicala va incepe in prima luna de proiect cu pregatirea
materialelor de informare si constituirea unei baze de date
cu varstnicii si persoanele cu dizabilitati din orasul Budesti –
zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi. Expertii de selectie grup
tinta pentru asistenta socio-medicala se vor deplasa la
persoanele din baza de date si le vor explica avantajele si
obligatiile inscrierii in proiect. Cei care doresc sa se inscrie
in proiect vor completa o cerere de inscriere. In lunile L2 –
L4, pentru fiecare persoana care doreste sa se inscrie in
proiect, expertii de selectie grup tinta pentru asistenta
socio-medicala vor face o analiza asupra condiitilor de trai.
Daca numarul celor care doresc sa se inscrie in proiect va fi
mai mare de 115, departajarea se va face de o comisie
numita de managerul de proiect care va selecta cazurile
cele mai defavorizate, care necesita interventie urgenta.
Tot procesul de selectie (informarea si selectia propriu zisa)
va respecta principiile egalitatii de gen si nediscriminarii,
prin actiuni si masuri concrete. Deoarece, in orasul Budesti
– zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi, situatia romilor si a
femeilor in varsta sau cu handicap justifica interventie,
expertii de selectie grup tinta pentru asistenta sociomedicala vor face eforturi sa ii convinga in primul rand pe
acestia sa se inscrie in grupul tinta. Analiza conditiilor de
trai se va face exclusiv pe baze reale, concrete, verificabile.
Nu se va face nici un fel de deosebire, excludere, restrictie
sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba,
religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala,
varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare
HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea
dreptului de a participa la proiect.
Subactivitatea A.6.2. Asistenta socio – medicala pentru
persoane varstnice si cu dizabilitati. Asistenta socio
medicala va fi oferita la domiciliul persoanelor varstinice
sau cu dizabilitati, membri ai grupului tinta. Partenerul 4 va
avea angajati in proiect 3 experti de asistenta socio
medicala. Fiecare expert va avea in ingrijire/supraveghere
38-39 de persoane varstnice sau cu dizabilitati, dupa
planificarea stabilita de coordonatorul activitatilor sociomedicale. Fiecare membru al grupului tinta va beneficia de
ajutorul unui expert asistenta sociala care se va deplasa la
domiciliul sau cel putin saptamanal, conform planificarii
stabilite de coordonatorul activitatilor socio-medicale. In
functie de nevoile specifice ale fiecarui membru al grupului

tinta expertii asistenta socio- medicala vor oferi
urmatoarele servicii: acordarea de ajutor pentru prepararea
hranei; deplasare in exterior (coborare scari, plimbare in
jurul casei, insotire in afara casei cu/fara mijloace de
transport); efectuarea cumparaturilor/ insotire la
cumparaturi, in diferite locatii plata unor servicii si obligatii
curente, medicul de familie, farmacie; acordarea de ajutor
pentru mic menaj in camera in care locuieste beneficiarul
(ex. igiena patului; maturat/ aspirat praful); spalatul si
calcatul hainelor; supravegherea respectarii tratamentului
medicamentos recomandat de medic; solicitarea serviciului
de ambulanta in cazuri urgente si solicitarea deplasarii
medicului de familie la domiciliul beneficiarului; verificarea
tensiunii si a pulsului; ajutor pentru realizarea igienei
corporale; antrenarea in activitati economice, sociale si
culturale. Gradul de interventie in fiecare caz va fi stabilit
de coordonatorul activitatilor socio-medicale. Fiecare
persoana varstnica sau cu dizabilitati, membru al grupului
tinta, va primi o subventie anuala de 1.400 de lei.
Subactivitatea A6.3. Coordonarea activitatilor sociomedicale.
In L1 – L4, coordonatorul activitatilor socio-medicale va
intocmi o analiza a serviciilor de asistenta sociala si
medicala din orasul Budesti – zonele Buciumeni, Gruiu,
Aprozi. Concret, se va realiza o analiza diagnostic prin
recunoasterea punctelor foarte slabe, a oportunitatilor si a
riscurilor din activitatile anterioare. Analiza va fi inaintata
managerului de proiect si Primarului. Totodata, intre L1 si
L4, coordonarea activitatilor socio-medicale va implica
coordonarea expertilor de selectie grup tinta pentru
asistenta medicala in sensul planificarii informarii
potentialilor membri ai grupului tinta si realizarii analizelor
privind conditiile de trai pentru cei care doresc sa se inscrie
in proiect. Dupa stabilirea membrilor grupului tinta pentru
asistenta socio-medicala coordonatorul activitatilor sociomedicale va stabili nevoile de interventie pentru fiecare
persoana varstnica sau cu dizabilitati si programul fiecarui
expert asistenta socio medicala. Coordonatorul activitatilor
socio medicale va tine permanent legatura cu medicul de
familie al fiecarei persoane, cu consilierul psihologic si
social si va revizui programul de interventie, daca va fi
cazul. Coordonatorul activitatilor socio-medicale va
reprezenta Partenerul 4 si expertii acestuia (angajati in
cadrul proiectului) in relatia cu managerul de proiect, va
participa la sedintele convocate de manager, va pune la
dispozitia acestuia sau a expertului de monitorizare
(angajat al Liderului de Parteneriat) datele solicitate
referitoare la A6. Coordonatorul activitatilor socio –
medicale va fi imputernicit de Partenerul 4 sa
introduca/modifice date in MySmis, inclusiv rapoartele de
activitate ale expertilor angajati ai Partenerului 4 in cadrul
proiectului insotite de documente justificative, fisele de

post, locatiile de desfasurare a activitatilor etc.
In cadrul subactivitatii A6.4 Consiliere psihologica si sociala
pentru toti membrii grupului tinta (560 de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala) regasim doar atributii
limitate, astfel: Partenerul 4 va avea angajat in proiect un
expert facilitator comunitar. Rolul facilitatorului va fi acela
de a coagula eforturile membrilor grupului tinta, fie ca sunt
copii, adulti sau varstnici, in realizarea unei idei comune –
diminuarea gradului de saracie si a excluziunii sociale in
care se afla. Facilitatorul comunitar va sprijini activitatile
voluntare ale membrilor grupului tinta in folosul
comunitatii, cat si ale membrilor comunitatii, care nu sunt
membrii ai grupului tinta, in folosul membrilor grupului
tinta. Facilitatorul comunitar va mobiliza membrii grupului
tinta sa participe la activitatile din proiect, va identifica
eventualele neclaritati/nemultumiri referitoare la orice
aspect al activitatilor proiectului si le va clarifica sau va cere
sprijinul managerului de proiect pentru clarificarea lor.
Facilitatorul comunitar va avea o dicutie individuala,
personalizata, cu fiecare membru al grupului tinta, cel putin
semestrial. De asemenea, va oferi informatii referitoare la
proiect oricarei persoane interesate din comunitate.
Subactivitatea A6.5 Infiintarea si functionarea unui centru
comunitar. In sediul Primariei orasului Budesti se va
amenaja un centru comunitar de asistenta socio medicala si
servicii juridice destinate membrilor grupului tinta. In acest
centru isi vor desfasura activitatea coordonatorul
activitatilor socio-medicale, expertii asistenta sociomedicala, consilierul juridic (vezi A7), facilitatorul
comunitar, expertul consiliere psihologica si expertul
consiliere sociala.
Activitatea A7. Acordarea de asistenta juridica pentru
reglementari de acte. Din analiza comunitatii realizata
inainte de elaborarea cererii de finantare a reiesit ca exista
probleme privind reglementarea actelor in special la
persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Consilierul juridic, angajat al Partenerului 4 in cadrul
proiectului, va acorda asistenta juridica oricarui membru al
grupului tinta, adult - persoana varstnica sau cu dizabilitati pentru reglementarea/dobandirea actelelor precum carte
de identitate, acte de proprietate sau intabulare
casa/teren, pensie, drepturi sociale, contracte de munca
etc. Consilierul juridic va sprijini membrii grupului tinta si in
sesizarea autoritatilor in cazul in care acestia sufera vreo
forma de discriminare sau excludere vadita si va urmari
rezolvarea cazurilor.
Activitatea A8. Interventii in scopul imbunatatirii
conditiilor de locuit. Analiza comunitatii efectuata inainte
de elaborarea cererii de finantare a aratat ca multe din
locuintele din Budesti- zonele Buciumeni, Gruiu, Aprod sunt
deteriorate, la limita sau chiar sub normele unui trai
decent. Casele, din chirpici sau caramida sunt vechi, cu

Partener 5

crapaturi in pereti, usi si ferestre coscovite, unele
acoperisuri au nevoie de interventie urgenta, unele case nu
sunt bransate la energie electrica. Dupa selectia grupului
tinta, pe baza analizelor asupra conditiilor de trai, se vor
selecta cazurile care au nevoie de interventie urgenta.
Selectia va fi facuta de o comisie din care va face parte
primarul, managerul de proiect, expertul facilitator
comunitar, expertul consiliere sociala si coordonatorul
activitatilor socio-medicale. 31 de familii (dintre care cel
putin 8 de etnie roma) vor primi fiecare cate 9.000 de lei
pentru renovarea locuintelor si 10 familii (dintre care cel
putin 4 de etnie roma) vor primi fiecare cate 3.600 de lei
pentru bransament la energie electrica. Subventiile au ca
scop reducerea pericolului pe care locuirea precara il
reprezinta pentru siguranta familiilor si pentru a facilita
imbunatatirea starii de sanatate si a capacitatii de invatare
si ocupare a persoanelor din grupul tinta. Nu se va face nici
un fel de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe
baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap,
boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la
o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrangerea dreptului de a primi
sprijin pentru renovarea locuintei sau bransament la
energie electric.
In cadrul Activitatea A.5 Sprijin pentru ocuparea pe cont
propriu a membrilor grupului tinta, partenerul 5 are roluri si
responsabilitati integral in cadrul subactivitatii A5.1 Sprijin pentru activitatea de antreprenoriat. Oricare dintre
cele 285 de persoane care au finalizat consilierea si
orientarea profesionala se vor putea inscrie pentru a fi
selectate in vederea sprijinirii pentru infiintarea unei fime
mici.
22 de membri ai grupului tinta vor primi subventii de cate
113.000 de lei fiecare pentru infiintarea unui start-up si vor
beneficia de sprijinul unui mentor activitati antreprenoriat,
angajat al Partenerului 5, timp de 22 de luni (12 luni –
perioada de derulare a subventiei si inca 10 luni – perioada
minima de sustenabilitate a firmei nou infiintate). Dintre
aceste 22 de persoane cel putin 5 vor fi de etnie roma si cel
putin 5 femei.
Cererile de inscriere se vor depune la managerul de proiect
din luna a 6-a (cand se finalizeaza A.4.2. – Consilierea si
orientarea profesionala) pana in luna a 7-a de proiect.
In luna a 8-a de proiect coordonatorul activitatilor de
antreprenoriat va sumariza cererile primite, va imparti
persoanele care au depus cereri pe grupe, va aloca fiecarei
grupe un mentor activitati antreprenoritat si va stabili
programul de instruire.
In cadrul programului de instruire, care se va derula in
lunile 8 si 9 de proiect, mentorii le vor explica membrilor
grupului tinta notiuni de baza despre infiintarea si

Partener 5 (lei)
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derularea unei afaceri ca de pilda: avantajele şi riscurile
antreprenoriatului, stabilirea obiectului de activitate (carei
cereri de pe piata i se va adresa obiectul de activitate al
firmei), prospectarea pietei (care vor fi potentiatii
concurenti si prin ce ne vom deosebi de ei), cui vei vinde
produsele şi/sau serviciile, dacă este momentul oportun
pentru a-ti asuma riscul unei afaceri (in perspectiva
sustenabilitatii), cum stabilesti corect valoarea investitiei,
veniturile si cheltuielile, cum stabilesti fluxul de productie
astfel incat productivitatea sa fie maxima, cum estimezi
riscurile si cum le diminuezi, cum stabilesti corect profitul
anticipat, cum iti recrutezi angajaţii, cum concepi un plan
de marketing corect şi realist pentru a-ti atrage/extinde
clientela, cum iti promovezi produsele si serviciile cum se
stabilesti preţurile etc.
In plus, mentorii vor explica membrilor grupului tinta
regulile pe care trebuie sa le respecte firma conform
Ghidului Solicitantului Conditii Specifice.
In cadrul fiecarei grupe mentorii vor pune accentul pe
dialogul cu persoanele care vor sa infiinteze mici afaceri,
raspunzand tuturor intrebarilor si neclaritatilor. Daca
timpul alocat sedintelor de instruire nu este suficient
pentru a clarifica toate aspectele ridicate de membrii
grupului tinta, mentorii vor cere coordonatorului
activitatilor de antreprenoriat sa reface programul si sa
suplimenteze numarul orelor.
La sfarsitul programului de instruire, mentorii vor prezenta
membrilor grupului tinta modele de planuri de afaceri si le
vor explica cum se completeaza corect. Se vor putea discuta
concret si ideile de afaceri ale membrilor grupului tinta,
daca acestia vor dori, dar numai in cadrul grupelor. Pentru a
nu exista suspiciuni asupra posibilitatii ca vreun membru al
grupului tinta sa fie sprijinit suplimentar fata de ceilalti in
elaborarea planului de afaceri, in lunile 8 si 12, mentorii nu
vor purta discutii individuale cu nici un membru al grupului
tinta. In cadrul sedintelor de instruire, mentorii vor invita sa
participe ca lectori si patroni care vor impartasi cursantilor
experienta lor: cum au luat decizia de a-si deschide o
afacere, cum au pus bazele firmei, cum au dezvoltat
afacerea, ce greutati au intampinat. Lectorii vor intra in
dialog cu membrii grupului tinta despre problemele si ideile
acestora. Intre sedintele de instruire, membrii grupului
tinta vor tine legatura cu coordonatorul activitatilor de
antreprenoriat pentru orice detalii privind programul,
tematica sedintelor sau orice alte probleme. In lunile 10 si
11 de proiect, membrii grupului tinta vor avea timp de lucru
individual pentru elaborarea planurilor de afaceri. Acestea
se vor depune la coordonatorul activitatilor de
antreprenoriat. Persoanele care nu vor depune planuri de
antreprenoriat la termenul stabilit vor fi eliminate din
procesul de selectie pentru obtinerea sprijinului pentru
infiintarea unei firme mici. In luna 11 managerul de proiect

va stabili membrii comisiei de selectie a planurilor de
afaceri. Pentru a nu exista nici o suspiciune de favorizare a
vreunui membru al grupului tinta, membrii comisiei de
selectie nu vor face parte din angajatii Liderului de
Parteneriat sau ai Partenerilor 2 – 5, nu vor face parte din
locuitorii orasului Budesti, nu vor avea legaturi de rudenie
sau de orice alt fel cu nici un membru al grupului tinta.
Membrii comisiei de selectie vor avea expertiza in
antreprenoriat de cel putin 10 ani – oameni de afaceri,
cadre didactice universitare, specialisti in cadrul firmelor de
consultanta in afaceri, banci etc. In luna 12 comisia de
evaluare isi va desfasura activitatea. Comisia va fi formata
din 5 membri alesi dupa procedura descrisa anterior,
secretarul comisiei care va fi coordonatorul activitatilor de
antreprenoriat si presedintele comisiei care va fi managerul
de proiect. Selectia va avea doua etape. In prima etapa se
vor evalua planurile de afaceri, in a doua etapa membrii
grupului tinta vor sustine in fata comisiei viziunea lor
asupra ideii de afacere pe care au propus-o punand accent
pe sustenabilitate. In departajarea concurentilor, membrii
comisiei de selectie vor tine cont si de rapoartele intocmite
de consilierul de orientare profesionala. In luna 13 de
proiect, dupa stabilirea listei finale, cele 22 de persoane
care vor beneficia de subventii, vor urma cursuri de
antreprenoriat in cadrul subactivitatii A.4.3. In luna 14 de
proiect, cele 22 de persoane, sustinute de mentori, vor face
demersurile necesare pentru infiintarea firmelor, avand
prevazute in proiect fonduri pentru demersurile legale de
infiintare in cuantum de 1350 lei / firma. Din luna 15 va
incepe activitatea propriu zisa a firmelor nou infiintate.
Intre lunile 14 si 36 de proiect, activitatea fiecarei firme va
fi sustinuta si supravegheata de catre un mentor, angajat al
Partener 5. Mentorii vor aloca fiecarei firme cel putin 5
ore/saptamana, oferind sprijin noilor patroni in orice
problema apare legata de desfasurarea activitatii firmei.
Totodata vor supraveghea respectarea planurilor de
afaceri. Orice problema sau abatere va fi raportata imediat
coordonatorului activitatilor de antreprenoriat si
managerului de proiect. Coordonatorul activitatilor de
antreprenoriat va trimite managerului de proiect, lunar, un
raport privind monitorizarea activitatilor de antreprenoriat
A.5.1. si A.5.2. Totodata, va colecta rapoartele de activitate
ale mentorilor si ale membrilor comisiei de evaluare si le va
introduce in MySmis. Va pune la dispozitia managerului de
proiect orice informatie solicitata despre derularea
activitatilor, rezultate, situatia grupului tinta. De asemenea,
partenerul 5 are atributii si in subactivitatea A5.2 –
Acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri,
astfel: Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată
de înființarea firmei. Subventia va fi de 113.000 de lei
pentru fiecare firma, timp de 12 luni de la infiintare.
Partenerul 5 va acorda un numar de 9 subventii. Fiecare

firma nou infiintata va avea cel putin un angajat, conform
planului de afaceri. Afacerea va trebui sa functioneze inca
cel putin 10 luni de la finalizarea primirii subventiei,
conform planului de afaceri. Coordonatorul activitatilor de
antreprenoriat va intocmi un contract de subventie pentru
fiecare firma. Contractul va fi semnat de membrul grupului
tinta care detine actionariatul firmei, de managerul de
proiect si reprezentantul legal a Partenerului 5.
Contractul va prevede returnarea integrala a subventiei
primite in cazul in care nu se respecta planul de afaceri
avizat de comisia de evaluare, din motive imputabile
actionarului. Subventia va fi virata in transe, in functie de
cheltuielile previzonate in planul de afaceri. Mentorul va
supraveghea
ca
modul
de
achizitionare
a
bunurilor/serviciilor prevazute in planul de afaceri sa fie
facut conform legislatiei in vigoare si a regulamentelor
POCU. Pentru a fi decontate, facturile si statele de plata ale
unei firme trebuie sa fie vizate de mentorul care
supravegheaza firma si responsabilul financiar al
proiectului.
(2)

Pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja
urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizaţia

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada
proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat – Uniunea
Nationala pentru Drepturile Femeii din
Romania

2.505.795,2 lei

Partener 2 – Scoala Budesti

1.918.432,95 lei

Partener 3 – Fundatia pentru Educatie,
dezvoltare si sprijin comunitar
„Constantin Brancoveanu”

1.835.032,49 lei

Partener 4 – Unitatea Administrativ
Teritoriala a orașului Budești

2.491.659,63 lei

Partener 5 – Mondofix Tax SRL

2.501.185,85 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă
a proiectului)

11.252.106,12lei

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

(3)

Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în
Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Lider de proiect (Partener 1)
Partener 2
Partener 3
Partener 4
Partener 5

Contribuţia (unde este cazul)
0 lei
0%
38.368,66 lei
2%
0 lei
0%
27.233,19 lei
2%
74.209,29 lei
5%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care
Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerul 1)
A.Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
B.Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanţare în sistemul electronic.
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit
art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în
numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI
delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.
(3)

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă şi
acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea
necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării
activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de
fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

(4)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale
altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .
Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul
nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru

(5)
(6)

(7)

buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai
Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului
în cauză.
Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a
cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor
contractului de finanţare și a legislației aplicabile.

(8)

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor,
valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care leau efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte
integrantă a contractului de finanțare.

(9)

Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

(10) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4 sau 5 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care
le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea
normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii
prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul
Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte condiţiile reglementate de
Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract
și care preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.
(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4 si 5
A.Drepturile Partenerilor 2, 3, 4 si 5
(1)
(2)

(3)

(4)

Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4 si 5 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către
liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre
progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale
rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării
proiectului și executării contractului de finanțare.
Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către
Autoritatea de management / Organismul intermediar.
Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

de

cereri

de

B.Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4 si 5
(1)

Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor
efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii
trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor
asumate şi a cheltuielilor efectuate.

(2)

(3)

(4)

Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect,
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente
necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.
Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii
conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice
(1)

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea
condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru
proiectele cu finanțare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de
AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art.9. Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi
întreţinerea în această perioadă.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de
proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost
achiziţionate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii
finanţării prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea
proiectului, conform paragrafului (1).
Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite
în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare
neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în
scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act
adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au
loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
(5) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
(6)

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a
prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept
consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia
dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă ,
pentru o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi
Condiţii Specifice.

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de
finanţare.
Lider de
parteneriat

Muga Alice-Valentina – Presedinte interimar

Semnătura Data şi locul
semnării

Partener 2

Hutan Daniel-Aurel - Director

Semnătura Data şi locul
semnării

Partener 3

Silitra Carmen - Presedinte

Semnătura Data şi locul
semnării

Partener 4

Nae Sinel - Viceprimar cu atributii de Primar

Semnătura Data şi locul
semnării

Partener 5

Triff Anca - Administrator

Semnătura Data şi locul
semnării

