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Titlul proiectului
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pentru 840 copii si 260 tineri şi adulti:
Educatie pentru viitor!

Componenta 1 Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”

Axa Prioritară Educaţie şi competenţe

Operaţiunea

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

 Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri şi adulti: Educatie pentru viitor!

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

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

13661594Cod de înregistrare fiscală/CIF:

1/23.01.2001
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Baia Mare, România, Str. Bd. Bucuresti nr. 2A, , judeţul Maramureş, cod poştal 430281, România

0262227419 / 0262227419

9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.

Adresa poştală:

Data infiinţării: 25/01/2001

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

NU

office@hhc.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.hhc.ro

Director National

Stefan-Vasile Darabus

0740245929 / 0262227419

stefan@hhc.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

BRD GROUPE
SOCIETE
GENERALE

GHEORGHE SINCAI, nr.38B,
Localitate Municipiul Baia Mare,
Cod postal: ,Maramureş,
România

RO49BRDE250SV
18778972500

RO49BRDE250SV1877
8972500

BAIA MARE BRDEROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

39 26,223,210.0001/01/2013 -
31/12/2013 0.00 15.16 0.00 0.00 340.69 0.00 0.00 0.00

35 29,578,426.0001/01/2014 -
31/12/2014 0.00 12,787,664.00 0.00 0.00 -1,329,018.00 0.00 0.00 0.00

40 29,262,506.0001/01/2015 -
31/12/2015 0.00 16,492,758.00 0.00 0.00 -559,046.00 0.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Sansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializateTitlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

30 MAR 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,837,285.00 LEI

2,807,781.49 LEIValoare eligibilă proiect:

1,779,528.06 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,590.56 LEI

Rambursare efectivă: 1,743,937.50 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea masurilor active de ocupare adresate unor grupuri de persoane cu o situatie dificila pe
piata muncii la nivelul regiunilor Nord-Vest si Centru. Grupul tinta este format din 510 de pers someri de lunga durata din care 255 vor fi
femei iar 130 vor fi tineri.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Dezvoltarea cunostintelor si competentelor in vederea ocuparii la 510 de persoane din GT din regiunile de
implementare.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Cresterea numarului de persoane ocupate din GT prin promovarea unor initiative locale in colaborare cu actorii
sociali relevanti.

Activitatea 1
Rezultat: 959 someri de lunga durata recrutati, din care 572 femei si 170 tineri.
Rezultat: 771 someri de lunga durata evaluati complex
Rezultat: 771 someri de lunga durata consiliati si orientati catre act de instruire (activitate in programul integrat cf Legii 76/2002).

Activitatea 2
Rezultat:
- 10 cursuri calificare niv I si II cu evaluare iniţială în derulare
- 10 curs dezvoltare competente derulare
- 529 participanti la instruire din care 318 femei si 73 tineri
- 512 pers absolvente
- 512 diplome furnizate

Activitatea 3
Rezultat:
- 10 intalniri organizate, 5 in Regiunea Centru si 5 In Regiunea Nord Vest
- 250 de participanti la cele 10 intalniri
- 62 acorduri de colaborare intocmite cu actori sociali relevanti in comunitate (angajatori, furnizori publici sau privati de servicii ocupare,
organizatii neguv etc)

ACTIVITATEA 4
Rezultat: 65 pers din grupul tinta asistate pentru a-si gasi un loc de munca
Rezultat: 101 beneficiari din grupul tinta consiliati/asistati in dezvoltarea de initiative antreprenoriale :
- 2 burse organizate (activitate in programul integrat cf Legii 76/2002),
- 184 participanti la cele 2 burse, din care 35 de angajatori
- 23 persoane ocupate

Rezultate

Activitatea 1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere- acces pe piata muncii la nivelul grupului tinta in cele 2 regiuni.
Subactivitatea 1.1. Recrutarea a 510 someri de lunga durata din care 255 femei si 130 tineri.
Subactivitatea 1.2. Evaluarea complexa a beneficiarilor in vederea orientarii profesionale cu realizarea planului individualizat de actiune.
Subactivitatea 1.3. Informarea/consilierea- acces pe piata muncii a celor 510 de beneficiari in urma planului individual de ocupare.

Activitatea 2. Dezvoltare competente profesionale pentru 510 someri de lunga durata

Activităţi finanţate
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Activitatea 3. Organizarea in cele 2 regiuni a 10 intalniri cu actori sociali relevanti pentru ocupare, in special angajatori din comunitati, ca
initiative locale de sprijinire a ocuparii.

ACTIVITATEA 4. Activitati de stimulare a ocuparii (burse locuri de munca) si autoocuparii (asistenta antreprenoriat)
Subactivitatea  4.1. Asistarea directa a cel putin 50 beneficiari din grupul tinta in gasirea unui loc de munca.
Subactivitatea 4.2. Furnizarea de asistenta pentru demararea unei intiative antreprenoriale, 50 de beneficiari din grupul tinta vor fi
consiliati.
Subactivitatea 4.3. Desfasurarea a 2 targuri de locuri de munca, unul pe regiune.

Cod SMIS:

Economia sociala = progres socialTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

14 IAN 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 9,908,866.04 LEI

9,067,513.50 LEIValoare eligibilă proiect:

7,384,237.26 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 147,684.75 LEI

Rambursare efectivă: 7,236,554.51 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea conceptului de economie sociala la nivelul regiunilor Nord-Vest si Centru, in vederea
cresterii calitatii vietii pentru 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane
de etnie roma.
OBIECTIV SPECIFIC 1. Imbunatatirea cunostintelor si competentelor la 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2
copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma pentru valorificarea fortei de munca din regiunile Nord Vest si Centru.
OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pe durata proiectului in regiunile Nord Vest si Centru a 11 structuri de economie sociala. In urma
infiintarii acestora, cel putin 51 pers vor beneficia de noi locuri de munca, din care cel putin 37 vor fi din grupul tinta.

ACTIVITATEA 1.
Rezultat: 754 de beneficiari recrutati, informati si consiliati profesional (291 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii,
100 familii monoparentale; 263 persoane de etnie roma)

ACTIVITATEA 2.
Rezultat: 700 CV-uri incarcate in portalul web de ocupare
Rezultat: 2 targuri organizate in Regiunea Nord-Vest si 1 targ organizat in Regiunea Centru – Sibiu

ACTIVITATEA 3.
Rezultat: 341 participanţi la cursuri si 321 participanţi la cursuri certificati

ACTIVITATEA 4.
Rezultat:
11 SES-uri infiintate:
- 2 SES de ingrijire la domiciliu, 1 rural Maramures si 1 urban Alba
- 1 SES camin de batrani, urban Alba
- 2 SES de fabricare peleti, ambele rural Maramures
- 2 SES de fabricare prefabricate din beton, ambele rural Maramures
- 1 SES de confectii, urban Sibiu
- 1 SES brutarie, urban Sibiu
- 1 SES de contabilitate, rural Maramures
- 1 SES logistica si marketing, rural Maramures

Rezultate
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11 SES functionale (dotate) 6 luni pe perioada de implementare a proiectului,
57 persoane angajate in cadrul SES-urilor, din care 40 de persoane sunt din Grupul Tinta.

ACTIVITATEA 5.
Rezultat: doua grupuri au participat la vizite transnationale:  grupul 1-  15 experti (echipa implem, echipa management), grupul 2- 11
manageri SES si 2 experti ca insotitori

ACTIVITATEA 1. Informarea si consilierea profesionala a 250 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii
monoparentale si 250 persoane de etnie roma.
ACTIVITATEA 2. Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca.
ACTIVITATEA 3. Formarea profesionala a 400 pers din grupul tinta. Se vor organiza cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza:
4 cursuri de initiere de 60 ore (competente antreprenoriale), 8 cursuri de calificare nivel I de 360 ore, 4 cursuri de nivel II cu evaluarea
initiala a competentelor cu durata de 360 ore.
ACTIVITATEA 4. Infiintarea si functionarea a 11 structuri de economie sociala in regiunile Nord-Vest si Centru.
ACTIVITATEA 5. Schimb de bune practici transnationale.
ACTIVITATEA 6. Managementul proiectului.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Fundaţia Hope and Homes for Children România,  este o organizaţie non-guvernamentală activă la nivel local, judeţean, naţional şi
regional (Europa de Est şi de Sud-Est) în ceea ce priveşte reforma sistemului de protecţie a copilului, închiderea instituţiilor de tip vechi şi
oferirea de alternative bazate pe modelul familial şi pe comunitate copiilor şi tinerilor care părăsesc sistemul instituţional. De asemenea,
solicitantul este membru al unei reţele de advocacy la nivel european, care militează pentru dezinstituţionalizare şi respectarea drepturilor
copilului. Programele de reformă a sistemului de protecţie a copilului implementate de solicitant in 19 judeţe ale ţării includ prevenirea
separării copilului de familie, reintegrare familială şi sprijin acordat tinerilor pentru a face tranziţia de la îngrijirea instituţională în
comunitate. Toate programele sunt centrate pe nevoile copilului ca individ, acestea fiind privite într-o manieră integrată şi cu accent pe
rezultatele pe termen mediu şi lung. În acest context, educaţia, respectiv accesul la educaţie şi sprijinul acordat copiilor în vederea
frecventării unei forme de învăţământ sunt priorităţi de care solicitantul ţine seamă şi care ocupă un loc central în modul în care sunt
construite intervenţiile şi programele pentru copii. Masurile concrete si individuale in domeniul educatiei sunt decise pe baza evaluarilor
complexe a nevoilor copiilor/tinerilor, efectuate de profesionistii fundatiei Hope and Homes for Children Romania.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1

MUNICIPIUL BAIA MAREDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

3627692Cod de înregistrare fiscală/CIF:

27176Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

17/02/1968

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Baia Mare, România, Str. Gheorghe Sincai nr. 37, , judeţul Maramureş, cod poştal
430311, România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0262213824 / 0262212332

primar@baiamare.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.baiamare.ro

Primar

CATALIN CHERECHES

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0722348755 / 0372624187

primar@baiamare.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE
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CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
OPERATIVA
MUNICIPIUL BAIA
MARE

Aleea Serelor , nr.2A, Localitate
Municipiul Baia Mare, Cod
postal: 420233,Maramureş,
România

RO98TREZ43621
A480101XXXX

21A4801013627692 BAIA MARE TREZROBU

TREZORERIA
OPERATIVA
MUNICIPIUL BAIA
MARE

Aleea Serelor , nr.2A, Localitate
Municipiul Baia Mare, Cod
postal: 420233,Maramureş,
România

RO45TREZ43621
A480102XXXX

21A4801023627692 Baia Mare TREZROBU

TREZORERIA
OPERATIVA
MUNICIPIUL BAIA
MARE

Aleea Serelor, nr.2A, Localitate
Municipiul Baia Mare, Cod
postal: 420233,Maramureş,
România

RO58TREZ43621
A426900XXXX

21A4269003627692 Baia Mare TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

361 1,872,981,503.
00

01/01/2014 -
31/12/2014 285,543,835.00

361 2,119,115,366.
00

01/01/2015 -
31/12/2015 296,548,150.00

500 2,214,010,772.
00

01/01/2016 -
31/12/2016 298,249,008.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Iniţierea implementării managementului integrat al Rezervaţiei de castan comestibil Baia Mare şi al
Sitului Natura 2000 ROSCI 0003

16844

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 100055/01.10.2010 / 10 OCT 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

10 OCT 2010

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 1,446,061.00 LEI

1,188,624.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,188,624.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 0.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,377,752.12 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Menţinerea, îmbunătăţirea şi punerea în valoare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din situl Natura
2000 ROSCI0003 şi Rezervaţia Naturală Cod 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare.

Planul de management al sitului de importanţă comunitară de la Baia Mare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.581 Arboretul
de castan comestibil de la Baia Mare.

Rezultate

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi
preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare).

Activităţi finanţate

FINANŢĂRI
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E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare.

Cod SMIS:

Infiintarea retelei de drumuri forestiere in Municipiul Baia MareTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:  C125b011062600003/09/12/2010 / 09 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

09 DEC 2010

09 MAR 2014

Valoarea totală proiect: 7,656,839.00 LEI

5,526,931.00 LEIValoare eligibilă proiect:

0.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,526,931.00 LEI

Rambursare efectivă: 5,102,627.99 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general — Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivităţii sectorului de activitate forestier.
Obiectiv specific — Construirea unei infrastructuri forestiere a Municipiului Baia Mare, constând într-o reţea de drumuri forestiere, care să
deservească o suprafaţă cât mai mare de pădure pe baza unei accesibilizări optime.

Reţeaua de drumuri forestiere ce s-a înfiinţat este constituită din două tronsoane de drum forestier:
1. Tronson de drum forestier Sonioca - Valea Roşie (7,96km);
2. Tronson de drum forestier Călămar - prelungire (2,00 km).

•Tronsonul de drum forestier Sonioca – Valea Roşie:
Lungimea drumului - 7,96 km;
Podeţe tubulare (total): 50 buc. (451 m), din care:
 – podeţe tubulare ?800 mm - 46 buc. (407 m);
– podeţe tubulare ?1500 mm - 3 buc. (39 m);
– prelungire podeţ tubular ?1500 mm existent - 1 buc. (5 m);
Ziduri de sprijin: 46 buc. (532 m).

•Tronsonul de drum forestier prelungire Călămar:
Lungimea drumului – 2,00 km;
Podeţe tubulare ?800 mm - 11 buc. (95 m);
Ziduri de sprijin: 4 buc. (146 m).

Rezultate

1. Consultanţă pe durata implementării proiectului
2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3. Asistenta tehnica din partea diriginteluio de santier
4. Audit financiar extern
5. Execuţia lucrării
6. Informare şi publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

REABILITARE – MODERNIZARE – EXTINDERE CORP MULTIFUNCTIONAL, COLEGIUL
NATIONAL „GH. SINCAI” BAIA MARE

11116

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1302 / 23 MAR 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

24 MAR 2011

23 IUN 2014
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Valoarea totală proiect: 5,651,154.70 LEI

3,790,170.46 LEIValoare eligibilă proiect:

75,803.41 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,316,659.16 LEI

Rambursare efectivă: 4,194,489.27 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective generale al proiectului:
1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în vederea dezvoltării capitalului uman prin creşterea participării populaţiei
şcolare la activităţile educaţionale, respectiv reducerea abandonului şcolar. Acest obiectiv este identificat ca şi componenta majoră de
implementare a măsurilor identificate în Strategia de la Lisabona, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă şi Strategia Regiunii Nord-
Vest pentru dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue, pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului de învăţământ la nivel regional.

2. Asigurarea unui sistem modern şi de calitate în educaţie în concordanţă cu nevoile specifice unei      societăţi şi pieţe a muncii bazate
pe cunoaştere,  prin promovarea de noi tehnici de predare şi utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie, conform
Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 şi Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013. În speţă, obiectivul proiectului este
dezvoltarea infrastructurii de educaţie în tehnologia informaţiei, acesta fiind profilul Colegiului National „Gh. Sincai” din Baia Mare.

Obiective specifice:
1. Creşterea calităţii serviciilor de educaţie preuniversitară oferite de Colegiul National „Gh. Sincai”, prin adaptarea dimensiunii
infrastructurii la numărul ridicat de elevi şi asigurarea unei infrastructuri complete integrate, moderne şi la standarde europene, respectiv:
a) amenajarea şi dotarea a doua noi laboratoare de informatică, necesare desfasurarii activitatii didactice in conditiile tehnice cerute de
numarul de ore de informatica prevazut in programele scolare;
b) amenajarea şi dotarea unei săli multifuncţionale, cu o capacitate de 190 de locuri,care sa permita   derularea activităţilor curriculare şi
extracurriculare (conferinţe, festivităţi, etc);
c) amenajarea unei săli de mese pentru îmbunăţăţirea condiţiilor de igienă alimentară şi influenţarea elevilor  Colegiului National „Gh.
Sincai” în dezvoltarea unui comportament sănătos şi ordonat în ceea ce priveste alimentatia.
2. Asigurarea condiţiilor necesare unui sistem educaţional performant prin creşterea nivelului de confort şi siguranţă a elevilor,
respectiv reabilitarea incintei exterioare precum şi a împrejmuirilor colegiului. Ca obiectiv secundar derivat din activitatea de reabilitare a
incintei exterioare a Colegiului National „Gh. Sincai,” reabilitarea infrastructurii de canalizare, alimentare cu apă, distribuţie agent.
3. Conştientizarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale referitor la avantajele reabilitării şi modernizării instituţiilor de
învăţământ preuniversitar, prin derularea unei campanii de promovare şi publicitate cu privire la proiectul implementat.

Rezultate directe:
Unităţi din învăţământul preuniversitar liceal reabilitate si echipate prin prezentul proiect (număr) - 1
Creşterea suprafeţei spatiilor de invatamant din Colegiul National „Gh. Sincai" (mp)-suprafata desfăşurata - 7.570
Număr locuri in sala de mese  - 93
Număr locuri in sala multifuncţionala - 190
Număr de staţii de lucru conectate la internet in laboratoare de informatica (buc) - 122
Suprafaţa de curte reabilitata (mp) - 3.600
Suprafaţa spatii verzi in curte (mp) - 1.210
Lungimea împrejmuirilor reabilitate (m) - 152
Numărul persoanelor informate cu privire la implementarea proiectului (persoane) - 137.976

Rezultate indirecte:
Acces crescut la infrastructura educaţionala reabilitata / dotata specific - laboratoare informatica (elevi / %) - 900
Creşterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor de apa (pierdere) - 0%

Rezultate

1. Managementul proiectului
2. Servicii de asistenta tehnica - dirigentie de santier pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii
3. Servicii de asistenta proiectant pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii
4. Executia lucrarilor de constructii si instalatii inclusiv lucrarile de demolare
5. Furnizarea mobilierului si a echipamentelor IT
6. Servicii de publicitate si informare
7. Servicii de audit

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Extinderea Colegiului Economic Nicolae Titulescu CENT Baia Mare

11117

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1328 / 23 MAR 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

12 APR 2011

23 APR 2014

Valoarea totală proiect: 5,188,221.73 LEI

3,808,555.05 LEIValoare eligibilă proiect:

76,171.10 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,723,383.95 LEI

Rambursare efectivă: 2,928,614.22 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din Baia Mare, asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare la procesul educaţional.
Obiectivul specific al proiectului este extinderea şi reabilitarea/modernizarea Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” (C.E.N.T.) din Baia
Mare, aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare, prin construirea unui aripi la corpul principal şi etajarea acestuia (P + 2E) precum şi
dotarea cabinetelor şi laboratoarelor, pe o perioadă de 37 de luni.

Rezultatele care demonstrează contribuţia proiectului la atingerea obiectivului general sunt:

• Standarde crescute în şcoală, în principal prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea sălilor de clasă, a cabinetelor  şi a
laboratoarelor, inclusiv a căilor de acces şi a grupurilor sanitare, în suprafaţă construită de 621,66 mp;
• Nivel superior de pregătire a elevilor - absolvenţi specializaţi în ospătari, bucătari, lucrători în comerţ, lucrători în turism,
lucrători în alimentaţie, prin dotările moderne din laboratoare şi cabinete, cu efect pe termen lung în creşterea atractivităţii zonei pentru
dezvoltarea şi atragerea de noi activităţi economice
• Gradul de participare crescut:
o 97% elevi absolvenţi care urmează o facultate
o 0% abandon şcolar
o Şanse egale pentru grupurile vulnerabile de tineri ce urmează cursurile colegiului (rampe de acces şi toalete speciale
construite prin proiect).
• Calitatea forţei de muncă din localitate - prin pregătirea mult mai temeinică a elevilor datorită condiţiilor şi dotărilor dar şi
reactivarea Centrului de Formare Profesională a Adulţilor

Rezultate

Activitatea 1: Management de proiect
Activitatea 2: Promovarea proiectului
Activitatea 3: Asistenta tehnică
Activitatea 4: Realizarea lucrărilor de reabilitare şi extindere a Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare
Activitatea 5: Dotarea laboratoarelor, sălilor de clasă şi a spaţiilor comune
Activitatea 6: Auditarea externa a proiectului
Activitatea 7: Certificarea  energetica a cladirii nou rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea eco-reţelei urbane şi a infrastructurii de agrement în cartierul Vasile Alecsandri

18183

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2169/29.08.2011 / 29 AUG 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

30 AUG 2011

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 6,536,733.16 LEI
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5,230,175.33 LEIValoare eligibilă proiect:

104,603.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,125,572.02 LEI

Rambursare efectivă: 4,288,961.72 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Creşterea calităţii vieţii, prin ridicarea gradului de confort urban şi îmbunătăţirea factorilor de mediu  în cartierul Vasile Alecsandri din
municipiul Baia Mare.
Dezvoltarea  reţelei zonelor verzi şi a structurii de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri prin reabilitarea şi modernizarea spaţiilor
verzi precum şi dotarea acestora cu echipament de agrement şi recreere.

10 locuri de joacă, 5 minipărculeţe, 135.000 mp zonă verde reabilitată; 14 km gard viu plantat, 2000 arbori plantaţi

Rezultate

Management de proiect, informare şi publicitate, audit financiar, execuţie lucrări, dirigenţie de şantier, asistenţă tehnică

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea şi extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilităţi PHOENIX”

18151

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2170 / 29 AUG 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

30 AUG 2011

29 DEC 2014

Valoarea totală proiect: 2,550,912.69 LEI

2,550,912.69 LEIValoare eligibilă proiect:

2,550,912.69 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,246.15 LEI

Rambursare efectivă: 1,692,035.77 LEI

Uniunea Europeana

4.25 LEI din data de 29 AUG 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

? Obiectivul general: Creşterea calităţii vieţii in arealul supus interventiilor de regenerare urbana (Cartierul Vasile Alecsandri din
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municipiul Baia Mare) prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructuri sociale, adaptate furnizarii de servicii integrate de
asistenta sociala populatiei arondate si grupului social defavorizat tinta.
? Obiective specifice:
1. Modernizarea si extinderea cladirii centrului social multifunctional.
2. Echiparea adecvata furnizarii serviciilor integrate de asistenta sociala.
3. Incadrarea tuturor procedurilor managementului proiectului in standardele impuse de finantator prin contractul de finantare si
alte documente metodologice

- 1 centru de zi functional complet utilat, pentru persoane cu dizabilitati , care beneficiaza de servicii de  hidroterapie; fizioterapie si masaj;
- 40 persoane beneficiare/ zi a serviciilor sociale specializate (persoane cu dizabilitati);
- 40 persoane/ zi beneficiare ale serviciilor sociale primare (apartinatori persoane cu dizabilitati sau populatia zonei)
- 30 persoane/ zi beneficiare ale serviciilor sociale primare (info + consiliere), din populatia zonei si apartinatori ai persoanelor cu
dizabilitati.
- 20 persoane/ zi a serviciilor sociale primare (apartinatori persoane cu dizabilitati sau populatia zonei: voluntar, grupul de suport local,
etc)
- 20  pers/ kinetoterapie, alte activitati sociale
- 20 pers/zi beneficiare ale activitatilor ocupationale, educative
- 5.000 locuitori- asistati social pe criterii de saracie (beneficiari ai unei forme de asistenta sociala), din care ~ 1.800 persoane  in/ sub
pragul de saracie (venitul minim).

Rezultate

A1: Start up – construcţia institutională a Unitatii de Implementare
A2:  Contractarea pachetului de servicii (serviciilor de asistenta, consultanta externa, dirigintie de santier, informare si publicitate, audit)
A3: Contractarea lucrărilor de execuţie în cadrul proiectului
A4: Obţinerea de avize/acorduri pentru  functionarea centrului
A5: Realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a construcţiei „Modernizarea şi extinderea Centrului Social pentru Persoane cu
Dizabilităţi PHOENIX”
A6: Contractarea si dotarea centrului cu echipamente speciale, mobilier si consumabile necesare functionarii
A7: Publicitate, diseminarea rezultatelor si informarea publica asupra evolutiei proiectului
A8: Monitorizare, evaluare si raportare
A9: Auditarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Grănicerilor din Municipiul Baia Mare

18149

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2168 / 29 AUG 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

30 AUG 2011

29 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 22,806,962.23 LEI

17,575,069.88 LEIValoare eligibilă proiect:

351,501.40 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 17,223,568.48 LEI

Rambursare efectivă: 14,622,268.65 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: creşterea accesibilităţii cartierului Vasile Alecsandri prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură
publică,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 - Modernizarea părţii carosabile a străzii Grănicerilor, în concordanţă cu traficul existent şi prognozat;
OS2 - Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclişti si amenajarea trotuarelor pietonale;
OS3 - Asigurarea de locuri de parcare corespunzător numărului de autovehicule din zona străziiGrănicerilo;
OS4 - Amenajarea spaţiilor verzi din zona străzii Grănicerilor.
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Lungimea străzii modernizate: 2038,29 m
Suprafaţă totală modernizată; 66.679 mp, din care:
Suprastructură stradă modernizată - 28.030,00 mp
Intersecţii giratorii modernizată – 4 buc. - 8.270,20 mp
Străzi laterale modernizate(racorduri) - 3.050,00 mp
Staţii de autobuz modernizate (buc.) – 8
Parcări modernizate (242 locuri) - 8.170,00 mp
Trotuare modernizate – 10.355 mp
Pistă ciclişti (pe doua fire) (mp)– 3.155 mp
Canal tehnic (canalizaţie) (ml) - 2.300,00
Reglementare retele electrice
      - linii electrice subterane (km) - 4,92
      - linii electrice aeriene (km) – 0,798

Rezultate

1. Consultanţă pe durata implementării proiectului
2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3. Asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier
4. Audit financiar extern
5. Execuţia lucrării
6. Informare şi publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

„Îmbunătăţirea transportului public urban prin extinderea reţelei de troleibuz şi a infrastructurii aferente
în municipiul Baia Mare -  cartierul Vasile Alecsandri”

18182

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2238/19.09.2011 / 19 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

20 SEP 2011

19 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 17,263,538.13 LEI

12,100,491.55 LEIValoare eligibilă proiect:

242,009.83 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 11,858,481.72 LEI

Rambursare efectivă: 11,192,109.93 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei şi dezvoltarea infrastructurii urbane de transport public în comun; promovarea şi
stimularea dezvoltării economice şi a creării de noi locuri de muncă; dezvoltarea unui sistem integrat de transport public; promovarea
utilizării transportului public şi reducerea emisiilor de carbon; îmbunătăţirea imaginii transportului public în Municipiul Baia Mare - cartierul
Vasile Alecsandri. Obiectiv specific 1:
Creşterea calităţii condiţiilor de mobilitate şi accesibilitate a populaţiei din Municipiul Baia Mare –  cartierul Vasile Alecsandri, dezvoltarea
şi imbunatatirea sistemului de transport public prin realizarea de activităţi corespunzatoare intr-o perioada de 26 de luni, mai exact:
1) Constructia reţelei de contact ;
2) Construcţia unei substaţii de redresare cu nivel de tensiune de 600 Vcc ;
3) Alimentarea în curent continuu a reţelei de contact (cabluri de alimentare) ;
4) Alimentarea cu energie electrică a staţiei de redresare ;
5) Devieri şi protejări ale reţelelor edilitare existente în zonă ;6) Asigurarea utilităţilor pentru substaţia de redresare ;
7) Procurarea echipamentului în staţie de redresare precum şi în staţia electrică de transformare.
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Obiectiv specific 2:
Promovarea utilizarii transportului public nepoluant şi îmbunătăţirea imaginii municipiului Baia Mare prin extinderea reţelei de transport cu
troleibuzul, considerat ca fiind un mijloc de transport cu grad de poluare scazut, cu poluare fonică foarte scăzută, economic - investiţie
iniţială mare dar cu amortizare rapidă, durată de viaţă dublă faţă de cea a unui autobuz;  ergonomic şi cu o mobilitate superioară în trafic.

Obiectiv specific 3:
Optimizarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin implementarea unor activităţi menite să rezolve una dintre priorităţile Municipiului
Baia Mare: transportul in comun. Proiectul mai sus menţionat va promova, prin intermediul procedurilor şi activităţilor prevăzute,
concurenţa între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea, asigurarea transparenţei şi integralităţii prevazute
atât in legislaţia europeană cat şi in cea naţională.

Obiectiv specific 4:
Creşterea capacităţii administrative a instituţiilor publice prin implementarea proiectelor integrate.
Municipiul Baia Mare a ales abordarea integrată a problemelor existente la nivelul unor domenii majore de intervenţie urbană (identificate
in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană). Principalele masuri care vor fi aplicate ţin de Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
publice necesară susţinerii calităţii vieţii comunităţii, creşterea accesibilităţii prin modernizarea infrastructurii de transport şi a eco-
transportului, dezvoltarea serviciilor sociale şi de sănătate publică, dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi, promovarea agrementului
urban, continuarea regenerării Centrului Istoric al Municipiului Baia Mare, etc. Portofoliul de proiecte – printre care se numără şi proiectul
mai sus menţionat – este unul sinergic, integrat şi extrem de bine fundamentat în cadrul principalului document programatic elaborat la
nivel de municipiu – Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – dar şi a Strategiei Municipiului Baia Mare.
Beneficiile acestei abordări sunt numeroase şi excepţionale: aplicarea proiectelor din cadrul Planului Integrat va duce nu doar la
remedierea şi rezolvarea problemelor identificate ci şi la creşterea experienţei şi implicit a capacităţii angajaţilor din administraţia publică
de a atrage fondurile externe.

Obiectiv specific 5:
Informarea şi conştientizarea comunităţii cu privire la importanţa şi avantajele investiţiei realizată prin derularea - în cadrul proiectului - a
activităţilor cu scop informativ şi publicitar.

-  fluidizarea circulaţiei pe raza municipiului
-  economii de costuri de transport
-  diminuarea gradului de poluare şi a zgomotului din trafic; reducerea noxelor generate de transportul cu autobuzul
-  îmbunătăţirea aspectului urbanistic prin reorganizarea

Rezultate

Reţeaua de contact pentru troleibuze a fost execută pe străzi existente din municipiu şi extinsă şi în cartierul Vasile Alecsandri (pe o
lungime de aproximativ 5,1 km cale dublă de rulare) pe următorul traseu: intersecţia bulevardelor  Traian şi Republicii  - Bd. Republicii –
Bd. Unirii – Str. Jandarmeriei – str. Grănicerilor – str. Mihai Eminescu – Piaţa Izvoarele.
Lucrări necesare finanţate şi executate:
        Construcţia reţelei de contact în lungime de 5,1 km, cale dublă.;

Construcţia unei substaţii de redresare cu nivel de tensiune de 600 Vcc
Alimentarea în curent continuu a reţelei de contact (cabluri de alimentare)
Alimentarea cu energie electrică a staţiei de redresare
Devieri şi protejări ale reţelelor edilitare existente în zonă, mutări şi protejări de instalaţii existente de pe suporţii actuali pe

stâlpii proiectaţi
Asigurarea utilităţilor pentru substaţia de redresare
Procurarea echipamentului în staţia de redresare precum şi în staţia electrică de transformare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea calitatii vietii urbane prin amenajarea Parcului Public Central

18166

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2989/12.04.2012 / 12 APR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

13 APR 2012

12 NOI 2015

Valoarea totală proiect: 15,921,814.75 LEI

12,587,932.93 LEIValoare eligibilă proiect:

251,793.78 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,336,139.15 LEI

Rambursare efectivă: 10,669,340.27 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Amenajarea Parcului Public Central prin reutilizarea, remodelarea spaţiului public şi valorificarea acestuia prin transformare într-un spaţiu
de odihnă şi agrement

Centru Expoziţional Cactuşi – colecţie Vida Geza;
Zonă de cultivare în aer liber a plantelor floricole anuale, bienale, perene, bulboase şi medicinale (zona jardinierelor);
Plantare arbori, arbusti si rasaduri florale;
Labirint verde;
Spaţiu pentru reprezentări artistice;
Foişoare;
Pergole;
Împrejumuirea exterioară cu gard, porţi din fier forjat;
Dotări outdoor (panouri indicatoare şi informative; împrejmuiri ; corpuri de iluminat; bănci,  mese);
Alei pietonale (pentru plimbare şi jogging) construite;
Ansamblu de joacă pentru copii;
Fântână arteziană din piatră;
Zonă de picnic;
Sistem de irigare, iluminat, echipamente performante necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (7 camere de
supraveghere video)

Rezultate

Management proiect; Informare şi publicitate; audit financiar; execuţie lucrări; dirigenţie de şantier; asistenţă tehnică

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia MareTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C 122011262600001/10.12.2012  / 10 DEC 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

10 DEC 2012

13 NOI 2015

Valoarea totală proiect: 1,649,867.00 EURO

1,178,432.00 EUROValoare eligibilă proiect:

589,216.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 589,216.00 EURO

Rambursare efectivă: 576,798.80 EURO

Uniunea Europeana

4.58 LEI din data de 05 OCT 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Oborului din Municipiul Baia Mare

18163

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3656 / 15 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 12,005,396.81 LEI

8,863,194.68 LEIValoare eligibilă proiect:

177,263.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,685,930.79 LEI

Rambursare efectivă: 7,279,083.85 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: creşterea accesibilităţii cartierului Oraşul Vechi prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură publică,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 - Modernizarea părţii carosabile a străzii Oborului, în concordanţă cu traficul existent şi prognozat si promovarea transportului
nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclişti si amenajarea trotuarelor pietonale.
OS2 - Reabilitare pasaj denivelat (infrastructură, suprastructuă, rampe de acces şi zonă de racordare, montare parapete de siguranţă şi
pietonale)
OS3 – Modernizarea şi extinderea  infrastructurii edilitare aferente străzii Oborului

Lungimea străzii modernizate: 2.216,48 m
Suprastructură totală modernizată - 38.170,00 mp, din care:
Parte carosabilă – 21.376,02 mp
Intersecţii giratorii modernizată – 1 buc.
Străzi laterale modernizate(racorduri) - 3.050,00 mp
Staţii de autobuz modernizate – 6 buc., 724 mp
Parcări modernizate (101 locuri) – 1.734,60 mp
Trotuare modernizate – 3.413,40 mp
Pistă ciclişti (pe doua fire) (mp)– 2.313,10 mp
Pasaj denivelat peste linia C.F. – i buc.
Spaţii verzi – 5.662,80 m

Plantări: 338 arbori platani şi 16 arbuşti ornamentali

Reţele edilitare:
Reabilitarea reţea alimentare cu apă – 2.094 ml
Reabilitare reţea de canalizare – 190 m
Extindere reţea canalizare – 1460 m
Pompe evacuare ape menajere – 2 buc.

Rezultate

1. Consultanţă pe durata implementării proiectului
2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3. Asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier
4. Audit financiar extern
5. Execuţia lucrării
6. Informare şi publicitate

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

"Tineri împotriva violenţei de gen"

DCI-NSAED/2012/304-689

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: DCI-NSAED/2012/304-689 / 01 MAR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 MAR 2013

28 FEB 2016

Valoarea totală proiect: 7,505.26 EURO

7,505.26 EUROValoare eligibilă proiect:

7,505.26 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,402.09 EURO

Rambursare efectivă: 7,505.26 EURO

Uniunea Europeana

4.37 LEI din data de 01 MAR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale ale proiectului:
- reducerea violenţei de gen prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor grupurilor de tineri din Centre de tineret, licee şi grupuri
active de tineret în teritoriu, pe teme legate de apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului
- extinderea gradului de conştientizare a societăţii civile asupra violenţei de gen, pornind de la tineri

Obiecivele specifice ale proiectului:
- creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor din şcoli şi din grupurile informale, prin educaţie de la egal la egal pe: modele de
masculinitate, discriminare de gen, violenţa împotriva femeilor, violenţa împotriva populaţiei LGBT.
- dezvoltarea de campanii de conştientizare a opiniei publice. Vor fi dezvoltate trei campanii specifice pe: masculinitatea pozitivă;
combaterea violenţei împotriva femeilor; combaterea violenţei împotriva populaţiei LGBT. Campaniile (una pe an de proiect) vor fi
concepute de tineri şi vor fi diseminate prin canalele de comunicare instituţională ale partenerilor locali. Campaniile se vor desfăşura în
Italia, Spania şi Romania. Derularea campaniilor în ţările non-europene va fi o sarcină a partenerilor din Brazilia, respectiv Africa.

Consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor tinerilor prin cursuri de instruire pe educaţia de la egal la egal;

Consolidarea educaţiei formale şi informale a tinerilor în şcoli şi în centrele de tineret prin activităţi de formare între tineri;

Imbunătăţirea dialogului şi oportunităţilor tinerilor de a influenţa procesul de decizie şi conştiinţa civică a propriilor lor comunităţi

Rezultate

A 1.1 Structurarea operaţionala a Acordului de cooperare între partenerii de proiect
A 1.2. Formare a 10 tineri provenind din centrele de tineret şi din asociaţii locale de educaţie în şcoli: masculinitatea pozitiva, lupta
împotriva violenţei de gen, respectarea drepturilor populaţiei LGBT
A 1.4. Definire comuna (tineri traineri/ educatori) asupra workshop-urilor de crestere a constientizarii/ educatie/training (SEF) cu tineri din
scoli: metodologie, modele de training si instrumente
A 1.5. Definire comuna (tineri traineri/ educatori) asupra intalnirilor SCEP asupra educatiei si a propunerilor pentru adulti: metodologie,
modele de training si instrumente
A 1.6. Diseminarea rezultatelor printr-o platforma web
A2.1. Workshop-uri de sensibilizare/educare/ training in 12 clase/an/partener
A 2.3. Workshop-uri de sensibilizare/educare/ training cu grupuri de tineri - 4 workshop-uri per an *2 ore
A 2.5. Organizarea a 3 schimburi de experienta internationale -2 tineri participanti * 2 zile schimb.
A 3.1. Workshop-uri si propuneri de sensibilizare cu grupuri de functionari publici, operatori sociali si administratori publici - 2 workshop-
uri * 2 ore cu 15 adulti
A 3.3. Definire comuna a unei propuneri de imbunatatire a politicilor publice si programelor impotriva violentei de gen.
 A 3.4. Definire, lansare si diseminare a 3 campanii de sensibilizare a opiniei publice pe cele 3 teme ale proiectului
A 3.5. Evaluare finala a sustenabilitatii rezultatelor proiectului.

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare

18164

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3656 / 01 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

02 APR 2013

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 11,005,357.30 LEI

8,036,190.73 LEIValoare eligibilă proiect:

160,723.81 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,875,466.92 LEI

Rambursare efectivă: 6,201,148.27 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: creşterea accesibilităţii cartierului Oraşul Vechi prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură publică,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 - Modernizarea părţii carosabile a străzii Electrolizei, în concordanţă cu traficul existent şi prognozat.
OS2 - Fluidizarea traficului rutier prin amenajarea parcărilor şi a staţiilor de autobuz în afara părţii carosabile.
OS3 – Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclişti si amenajarea trotuarelor pietonale.

Lungimea străzii modernizate: 1.520,00 m
Suprastructură totală modernizată - 35.100,00 mp, din care:
Parte carosabilă – 13.214,50 mp
Intersecţii giratorii modernizată – 2 buc.
Trotuare modernizate – 5.046,00 mp
Pistă ciclişti (pe doua fire) – 1.730,00 mp
Străzi laterale modernizate (racorduri) şi accese – 1.651,00 mp
Staţii de autobuz modernizate – 6 buc., 458 mp
Parcări modernizate (101 locuri) – 1.734,60 mp
Spaţii verzi – 6.872,00 mp

Reţele edilitare:
Reabilitarea reţea alimentare cu apă – 2.304 ml
Reabilitare reţea de canalizare – 1.520 ml

Rigola amenajata intre trotuar si zona verde de la km1+236 pana la km1+520, in suprafata de 470 mp.
Reamplasare retea de contact troleibuz str. Electrolizei

Rezultate

1. Consultanţă pe durata implementării proiectului
2. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3. Asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier
4. Audit financiar extern
5. Execuţia lucrării
6. Informare şi publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Managementul deşeurilor biodegradabileTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: HUSKROUA/1101/132 / 19 SEP 2013
Dată începere: 20 SEP 2013
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Dată finalizare: 20 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 442,536.50 EURO

398,282.85 EUROValoare eligibilă proiect:

21,963.65 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 197,672.85 EURO

Rambursare efectivă: 199,926.46 EURO

Uniunea Europeana

4.50 LEI din data de 30 SEP 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Intensificarea colaborării dintre Romania şi Ucraina prin iniţiative comune de mediu – staţie de producere compost

3 instalaţii de produs compost în cele trei oraşe partenere? Baia Mare, România, Ivano-Frankivsk, Ucraina şi Kolomyia, Ucraina

Rezultate

Management proiect, achizitii utilaje, executie lucrari reabilitare platforme, informarea beneficiarilor finali

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL
BAIA MARE

48143

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4139 / 23 APR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

24 APR 2014

23 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 5,373,418.76 LEI

4,952,154.85 LEIValoare eligibilă proiect:

1,980,861.94 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,971,292.91 LEI

Rambursare efectivă: 2,209,881.13 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general este crearea/menţinerea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei
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energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la
creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiective specifice:
1. Reabilitarea clădirilor rezidenţiale existente, marea majoritate vechi, care au fost construite în perioada 1960-1976 , clădiri cu
proprietăţi termice scazute;
2. Reducerea consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă menajera în imobilele propuse;
3. Reducerea emisiilor poluante datorate consumul specific de căldură şi apă caldă menajera;
4. Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei prin sporirea confortului interior si reducerea costurilor de intretinere pentru
incalzire si apa calda menajera.

Rezultat imediat (direct):
- Numar de apartamente destinate locuirii  reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice, conform standardelor impuse prin ghidul
solicitantului Axa 1, DMI 1.2 - 296 ap.
Rezultate induse (indirecte) - impact pe termen mediu/lung:
- Consum de energie pentru incalzire:
1. Strada Alexandru Odobescu, Nr. 7 - 74.72 kWh/m2 /an
2. Strada George Enescu, Nr. 2 - 72.65 kWh/m2 /an
3. Bulevardul Decebal, Nr. 16 - 67.13 kWh/m2 /an
4. Strada Victoriei, Nr. 54 - 79.27 kWh/m2 /an
5. Strada Doctor Victor Babes, Nr. 13 - 70.28 kWh/m2 /an
6. Strada Doctor Victor Babes, Nr. 21 - 72.58 kWh/m2  /an

Rezultate

1. Managementul proiectului
2. Servicii de publicitate si informare
3. Servicii de dirigentie de santier pe perioada executarii lucrarilor de constructii
4. Servicii de asistenta tehnica pe perioada executarii lucrarilor de constructii
5. Executia lucrarilor de constructii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare

49042

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4906/28.11.2014 / 28 NOI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

28 NOI 2014

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 2,912,566.06 LEI

2,749,886.28 LEIValoare eligibilă proiect:

1,099,954.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,651,931.77 LEI

Rambursare efectivă: 1,296,216.81 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare
Reabilitarea termică şi energetică a blocurilor de locuinţe din Piaţa Revoluţiei nr. 5 şi Strada Culturii nr. 1 din municipiul Baia Mare

Reabilitarea unui număr de 134 apartamente
Scăderea consumului de energie pentru încălzire cu minim 40%

Rezultate

Activităţi finanţate

19



Management proiect, execuţie lucrări, dirigenţie de şantier, asistenţă tehnică, informare şi publicitate

Cod SMIS:

Centrul de Educatie Timpurie CURCUBEU

518/23.02.2015

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 518/23.02.2015 / 23 FEB 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

23 FEB 2015

30 APR 2017

Valoarea totală proiect: 3,395,213.00 LEI

3,395,213.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,395,213.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,786,021.00 LEI

Rambursare efectivă: 482,665.84 LEI

Guvenul Norvegiei

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal
Obiectivul principal al proiectului il reprezinta promovarea incluziunii sociale, a egalitatii de sanse si de gen la nivelul Regiunii Nord-Vest.

Obiective specifice
O.S.1. Facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru asigurarea armonizarii vietii de familie cu viata profesionala

O.S.2. Cresterea nivelului de informare si sensibilizare a comunitatii cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen si avantajele
participarii femeilor pe piata muncii.

Accesul celor 40 de copii (din care 10 de etnie roma) la servicii educationale in cadrul Centrului de Educatie Timpurie Curcubeu va
contribui la imbunatatirea calitatii vietii acestora din mai multe perspective:
1. beneficiile aduse prin implicarea lor intr-un program educational centrat pe dezvoltarea lor cognitiva, emotionala si sociala,
respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultati/ deficiente de dezvoltare; prin asigurarea ingrijirii, protectiei, hranirii lor
corespunzatoare; prin supravegherea starii lor de sanatate;
2. beneficiile rezultate din imbunatatirea competentelor educationale ale parintilor/ reprezentantilor legali ai acestora prin
participarea lor la sedinte de consiliere psihologica si la sesiuni de instruire privind dezvoltarea abilitatilor parentale
3. beneficiile rezultate din depasirea situatiei de vulnerabilitate sociala si financiara a familiilor lor prin facilitarea accesului
parintilor/ reprezentantilor legali pe piata muncii
In ceea ce priveste parintii/ reprezentantii legali ai copiilor inscrisi in Centrul de Educatie Timpurie Curcubeu (minim 40 de persoane),
implementarea acestui proiect va contribui la imbunatatirea situatiei lor in mai multe planuri:
1. in plan personal, al vietii de familie, printr-o capacitate sporita de a gestiona dificultatile intampinate si de a raspunde in mod
adecvat nevoilor copiilor (ca urmare a participarii la sedinte de consiliere psihologica si sociala si la sesiuni de instruire); aceasta va
contribui si la cresterea stimei de sine si la un confort psihic sporit al acestora
2. in plan socio- profesional, prin imbunatatirea sanselor lor de a accesa un loc de munca ca urmare a participarii la sedinte de
informare, consiliere si instruire lor pe teme legate de metodele si tehnicile active de cautare a unui loc de munca
3. pe planul realizarii unui echilibru intre viata profesionala si cea familiala, prin cresterea capacitatii lor de a isi depasi situatia de
vulnerabilitate din punct de vedere social si financiar, prin infiintarea centrului de educatie timpurie, prin imbunatatirea competentelor
parentale si a celor de integrare socio- profesionala

Rezultate

A.0.1. Managementul proiectului
A.0.2. Publicitatea proiectului
A.1. Infiintarea „Centrului de Educatie Timpurie Curcubeu
A.2. Asigurarea functionalitatii centrului
A.3. Furnizarea serviciilor integrate de educatie timpurie anteprescolara si a serviciilor sociale pentru copil si familie
A.4. Organizarea unui eveniment public de lansare a proiectului
A.5. Evaluarea nevoilor specifice a 3 comunitati compacte de romi din 3 orase mari, situate in Regiunea Nord-Vest
A.6. Structurarea unei campanii publice de informare si sensibilizare pe tema egalitatii de gen

Activităţi finanţate
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A.7. Derularea campaniei publice de informare si sensibilizare pe tema egalitatii de gen, constand in diseminare de materiale informative,
organizarea de evenimente (workshop-uri, bursa locurilor de munca, conferinte)
A.8. Diseminarea rezultatelor proiectului in cadrul conferintei de inchidere.

Cod SMIS:

ASISTEN?Ă EDUCATIONALĂ SI EDUCATIE REMEDIALĂ CU PROGRAME ”SCOALA DUPA
SCOALA” SI EDUCATIE DE TIP ”A DOUA SANSA” PENTRU PREVENIREA SI CORECTAREA
ABANDONULUI SCOLAR LA ELEVI SI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PENTRU PĂRINTI/TUTORI
IN ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE SI IN MEDIUL RURAL. EDU_2R

151574

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: POSDRU/181/2.2/S/151574 / 20 MAR 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

23 MAR 2015

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 6,534,875.00 LEI

6,534,875.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,364,370.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 27,694.00 LEI

Rambursare efectivă: 4,461,159.08 LEI

Uniunea Europeana

4.43 LEI din data de 20 MAR 2015

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:Dezvoltarea de programe de Asistenţă educatională şi sprijin pentru 250 de elevi si Educatie remedială, inclusiv de tip
”Scoala după scoală” sau asistenta prin activitati flexibile pentru reintegrare in educatie de tip ”A doua sansa”, pentru 75 de persoane care
au parasit timpuriu scoala si au sub 18 ani precum si diversificarea serviciilor pentru 200 parinti pentru prevenirea abandonului scolar si
reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala in zone foste industrializate si preponderent din mediul rural precum si
promovarea temelor orizontale recomandate de DCI POSDRU.
Obiective specifice/operationale sunt: Obiectiv Op.1: Dezvoltarea de servicii de asistenţă educatională si sprijin pentru 250 Elevi cu risc
de părăsire timpurie a şcolii (GT ID 25) din 3 Regiuni in vederea prevenirii fenomenului abandon scolar in zone foste industrializate sau
limitrofe preponderent din mediul rural. Obiectiv Op. 2: Diversificarea serviciilor si sprijin financiar pentru 200 de parinti/tutori ai elevilor cu
risc de parasire timpurie a scolii (GT ID 57) pentru a intelege importanta scolii si rolurile parentale in educatia copiilor. Obiectiv op. 3:
Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tip ”Scoala dupa scoala” pentru 75 de persoane GT ID 62 si/sau ID 25, indeosebi cursuri de
alfabetizare şi de formare a abilitatilor numerice pentru prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Obiectiv op.4:
Furnizarea de activitati flexibile de asistenta pentru reintegrare in educatie de tip ”A doua sansa” pentru 75 de persoane din GT ID 62 in
vederea dobandirii competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care abandoneaza scoala in 3 Regiuni. Obiectiv
Op. 5: Dezvoltarea unor activitati de educatie remediala (scoala de vara/duminica) pentru 120 persoane din GT (ID 57, ID 62, ID 25) cu
domiciliul/resedinta in zone izolate pentru prevenirea sau corectarea parasirii timpurii a scolii. Obiectivul Op.6: Desfasurarea unui
management performant pentru gestionarea resurselor, informarea si promovarea publicului larg cu privire la proiect si a valorilor
specifice FSE (egalitate de sanse, dezvoltare durabila, alte obiective orizontale) asigurarea acestora timp de 9 luni, in beneficiul grupului
tinta de 525 de persoane.

3 312 de ore de Asistenţă educatională pentru 250 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii din 3 Regiuni; R.1.2. –250 elevi din GT
asistati cu Subventii/ajutoare pentru perioada a 6 luni de derularea cursurilor de Asistenţă educaţională;250 de seturi de Asistenta
educatională, R.1.4. – 240 de seturi ”Egalitate de sanse in educatie” si ”Dezvoltare durabilă în mediul rural” distribuite in 30 de scoli din
care minim 60 % mediul rural. R.1.5. - Micro-studiu de evaluare a activitatilor de asistenta educationala; 2400 de ore de Consiliere scolară
non-formală pentru 200 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii din 3 regiuni , R.2.2. – un program de Educaţie
parentală derulat pentru 200 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii din 3 regiuni, din care minim 60% cu
domiciliul/resedinta în mediul rural; R.2.3. –Subventii/ajutoare pentru 200 de parinti/tutori din GT pe perioada derulare cursuri Educatie
parentală sau Consiliere scolara non-formală ; R.2.4. - 240 de seturi ”Rolul TIC in educatie” diseminate in 30 de scoli si UAT din mediul
rural; 2160 ore activitati de tip ”?coală după şcoală” pentru 75 GT in 9 grupe timp de 6 luni, R.3.2 – 75 % persoane din GT, Persoane care
au părăsit de timpuriu şcoala şi care au vârsta sub 18 ani si/sau aflate in risc de abandon care au finalizat activitatile de alfabetizare si
dezvoltarea abilitatilor numerice; R.3.3. un Manual pentru activitati ”?coală după scoala”multiplicat 500 ex si diseminat in 50 de scoli
pentru diseminare bune practici; 1200 ore activitati asistenta pentru ”A doua sansa ” care urmaresc dezv abilitatilor personale la 75 de
persoane GT, care au părăsit de timpuriu şcoala şi care au vârsta sub 18 ani, R.4.2. 1200 ore activitati asistenta pentru ”A doua sansa”
care urmaresc dobîndirea unor competente de baza la 75 de persoane GT care au părăsit de timpuriu şcoala şi care au vârsta sub 18
ani, R.4.3. 600 de ore testari docimologice non scolare ale pers. GT R.4.4. – O metodologie de lucru in activitati de tip ”A doua sansa”
multiplicatat in 400 ex si distribuita la scoli si UAT din 3 regiuni; 480 ore activitati de tipul ”şcoala de vara/duminica” pentru 120 pers GT;
R.5.2. - 1920 ore de activităţi de tip educaţie remedială (diminuarea lacunelor în pregatire, orientare psihologică) pentru 120 pers GT din
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zone izolate si mediul rural; R.5.3. - 240 de seturi ”Egalitate de sanse in mediul rural” si ”Dezv durabilă in zone foste industrializate”
distribuite in 30 de UAT din zone izolate din mediul rural din 3 Regiuni; 4 Rapoarte tehnice si financiare intermediare, un raport final; -
R.6.2. Un set de proceduri specifice manag. de proiect realizat (proceduri arhivare, proceduri informare, proceduri indeplinire rezultate,
proceduri transport, proced. implementare, proc. raportare interna, proc. de evaluare echipa etc); R.6.3. Un Plan de achizitii publice,
conform legislatiei si instructiunilor AMPOSDRU; R.6.4. Un Contract Expertiza audit financiar, Un Contract Expertiza contabila externa.
R.6.5. 4 intalniri echipa manag, 4 intalniri reprez. parteneri proiect,. R.6.6. 5 Rapoarte de Audit si expertiza contabila, Contracte de
achizitii reali; achizitii , proiectare, productie si tiparire materiale de publicitate si informare .. R.7.2. Achizitii multiplicare materiale pentru
informare in proiect si diseminare rezultate. R.7.3. Un nr. de 5 conf.desch, 5 conf. inchidere, 12 comunicate presa. R.7.4. Un site cu
informatii actualizate.

A1: Dezvoltarea unor servicii de asistenţa educaţională pentru 250 elevi in risc de parasire timpurie a scolii gt din 3 regiuni în vederea
prevenirii / corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie sau abandon, din care minim
50% au domiciliul sau resedinta în zone foste industrializate sau limitrofe acestora, în primul rând din mediul rural
A2: Diversificarea servicilor de consiliere, inclusiv prin programe de educaţie parentală, pentru 200 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de
părăsire timpurie a şcolii din 3 regiuni, din care minim 50% cu domiciliul sau resedinta în mediul rural, pentru a înţelege importanţa
educaţiei şi a intervenţiei timpurii precum şi rolul părinţilor în educaţia copiilor
A3: Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul ”şcoală după şcoală” , în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor
numerice, timp de 6 luni pentru 75 de persoane din gt care au părăsit de timpuriu şcoala (sau/si elevi) cu vârsta sub 18 ani, inclusiv de
etnie romă, din care minim 50% au domiciliul sau resedinta în zone foste industrializate sau limitrofe acestora
A4: Furnizarea activitati de asistenta pentru reluarea si recuperarea educatiei pentru a accesa programe de tip ” a doua şansa” prin
pachete care timp de 6 luni urmăresc dezvoltarea abilităţilor personale şi dobândirea unor competenţe de bază pentru 75 de persoane
care au părăsit de timpuriu şcoala şi care au vârsta sub 18 ani din care minim 50% au domiciliul sau resedinta în zone foste
industrializate sau limitrofe acestora
A5: Dezvoltarea unor activităţi de tipul ”şcoală de vară/duminică” şi de educaţie remedială (detectarea lacunelor în pregatire, orientare
psihologică ) timp de 4 luni pentru 120 de persoane din gt care au domiciliul sau resedinta in comunitati din zone izolate lipsite de
mijloace de comunicatii sau cu infrasructura slab dezvoltata în primul rând din mediul rural din 3 regiuni.
A6: Activitatea de management, monitorizare si achizitii publice
A7: Activitatea de informare si promovare a proiectului si a temelor/obiectivelor orizontale.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Standarde pentru Baia Mare - incluziune şi integrare fără discriminare

Informaţii înregistrare solicitare: 101688 / 14 IUL 2016

Valoarea totală proiect: 22,823,914.00

Valoare eligibilă proiect: 22,823,914.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general: cresterea calitatii vietii in comunitatea marginalizata în care există populaţie aparţinând minorităţii rome stabilita ca arie
de implementare, prin furnizarea de interventie integrata in corespondenta cu nevoile individuale si ale gospodariei din care fac parte,
pentru 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, adulti si copii.
Obiective specifice:
1. Cresterea numarului de persoane care devin proactive in ceea ce priveste solutionarea problemelor care genereaza risc de saracie,
discriminare sau excluziune sociala in comunitatea marginalizata vizata in proiect, pe de o parte crescand implicarea de voluntari din
comunitate, pe de alta parte motivand 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, dintre care peste 40% vor fi de etnie
roma, sa participe la activitatile proiectului.
2. Cresterea accesului si participării la educaţie pentru 230 de copii din grupul tinta prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea si
mentinerea acestora cu succes in educatie, inclusiv cu implicarea adultilor semnificativi din viata copiilor (parinti/tutori/cadre didactice), si
pentru 45 de persoane din grupul tinta prin participarea la programe de tipul a doua sansa.
3. Cresterea accesului la ocupare sau auto-ocupare pentru 450 persoane din grupul tinta apte de munca, din care 40% vor fi de etnie
roma si tot 40% vor fi femei, prin servicii de informare si consiliere acces pe piata muncii, formare profesionala/ucenicie, orientare si
mediere pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca, furnizarea de subventii angajatorilor, furnizarea de subventii si consultanta
beneficiarilor pentru dezvoltarea a 40 de initiative antreprenoriale.
4. Imbunatatirea calitatii vietii pentru intreg grupul tinta din comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul prin furnizarea
de servicii sociale, medicale si socio-medicale.

1. 1.1.1 Rezultat cantitativ: 1 actiune de inovare sociala prin realizarea unui parteneriat oficializat prin infiintarea unei organizatii
neguvernamentale
2. 1.1.2 Rezultat cantitativ: 1 masura pentru comunitatea marginalziata corespunzatoare Activitatii 7 din GS CS OS 4.1.
3. 1.1.3 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
4. 1.1.4 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorului 4S45
5. 1.1.5 Rezultat sustenabilitate: ONG-ul va asigura in comunitatea dezavantajata servicii sociale dupa finalizarea proiectului minim
12 luni
6. 1.2.1 Rezultat cantitativ: 1 actiune de inovare sociala prin realizarea si asumarea planului de actiune
7. 1.2.2 Rezultat cantitativ: cel putin 10 voluntari implicati in activitatile proiectului
8. 1.2.3 Rezultat cantitativ: 1 furnizor de servicii sociale infiintat acreditat corespunzator Activitatii 4 din GS CD OS 4.1
9. 1.2.4 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
10. 1.2.5 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S45, 4S44 si 4S39
11. 1.2.6 Rezultat sustenabilitate: ONG-ul va asigura in comunitatea dezavantajata servicii sociale dupa finalizarea proiectului minim
12 luni
12. 2.1.1 Rezultat cantitativ: 12 evenimente de crestere a gradului de implicare in activitatile proiectului, atat a voluntarilor din
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comunitate cat si a persoanelor din grupul tinta
13. 2.1.2 Rezultat cantitativ: 50% dintre evenimente vor avea tema centrala combaterea discriminarii
14. 2.1.3 Rezultat cantitativ: 1 film antidiscriminare realizat si difuzat pe canalele de televiziune locala
15. 2.1.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat in comunitate corespunzator Activitatii 7 din GS CS OS 4.1.
16. 2.1.5 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
17. 2.1.6 Rezultat calitativ: identificarea si implicarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in activitatile
proiectului
18. 2.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorului 4S43, 4S43.2 si 4S45
19. 2.1.8 Rezultat sustenabilitate: realziarea trimestriala a cate unei actiuni antidiscriminare
20. 2.2.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura de selectie a beneficiarilor realizata in vederea asigurarii respectarilor criteriilor de
eligibilitate impuse de GS CS OS 4.1 pentru grupul tinta
21. 2.2.2 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
22. 2.2.3 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
23. 2.3.1 Rezultat cantitativ: 800 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta
24. 2.3.2 Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta
25. 2.3.3 Rezultat cantitativ: 450 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala apte de munca incluse in grupul tinta
26. 2.3.4 Rezultat cantitativ: 50 persoane varstnice aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta
27. 2.3.5 Rezultat cantitativ: 40 persoane cu dizabilitati aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta
28. 2.3.6 Rezultat cantitativ: 30 femei insarcinate aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta
29. 2.3.7 Rezultat cantitativ: 40% din grupul tinta sunt persoane de etnie roma aflate in risc de saracie si excluziune sociala
30. 2.3.8 Rezultat cantitativ: 40% din grupul tinta sunt persoane de gen feminin aflate in risc de saracie si excluziune sociala
31. 2.3.9 Rezultat cantitativ: 800 de persoane aflate in risc de saracie di excluziune sociala evaluate compex
32. 2.3.10. Rezultat cantitativ: 800 planuri integrate individualizate de interventie intocmite
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33. 2.3.11. Rezultat cantitativ: 800 de persoane beneficiare de interventie integrata reprezentant minim 2 servicii distincte conform
GS CS OS 4.1
34. 2.3.12. Rezultat cantitativ: 1 baza de date complexa pentru evidenta grupului tinta si a interventiei integrate de care au
beneficiat
35. 2.3.13. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
36. 2.3.14. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
37. 2.3.15. Rezultat sustenabilitate: cele 800 de persoane din GT vor fi monitorizare si asistate dupa finalizarea proiectului cel
putin 7 luni (in cazul copiilor 12 luni)
38. 3.1.1. Rezultat cantitativ: 1 procedura de acordare a hranei calde pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
39. 3.1.2. Rezultat cantitativ: 1 procedura de achizitie servicii catering
40. 3.1.3. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de hrana
calda
41. 3.1.4. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
42. 3.1.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata
43. 3.1.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie
44. 3.1.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
45. 3.1.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
46. 3.1.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare hrana copii minim 12 luni dupa finalizarea proiectului pentru cel putin 10 copii/luna
47. 3.2.1. Rezultat cantitativ: 1 procedura de acordare a sprijinului pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
48. 3.2.2. Rezultat cantitativ: 1 procedura de achizitie servicii chirie mijloc transport
49. 3.2.3. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
servicii de sprijin pentru participarea la educatie
50. 3.2.4. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
51. 3.2.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata
52. 3.2.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie
53. 3.2.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
54. 3.2.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
55. 3.2.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare servicii suport participare la scoala a copiilor din comunitatea marginalizata minim
12 luni dupa finalizarea proiectului
56. 3.3.1. Rezultat cantitativ: 1 procedura de acordare a sprijinului pentru copii asumata de parintii/tutorii copiilor
57. 3.3.2. Rezultat cantitativ: 1 procedura de achizitie produse
58. 3.3.3. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza in 2 ani
scolari de sprijin pentru participarea la educatie asigurat prin furnizarea de obiecte necesare participarii la educatie (rechizite,
imbracaminte/incaltaminte, produse de igiena)
59. 3.3.4. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
60. 3.3.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata
61. 3.3.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie
62. 3.3.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
63. 3.3.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
64. 3.3.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare rechizite si imbracaminte copiilor din comunitatea marginalizata minim 12 luni dupa
finalizarea proiectului
65. 3.4.1. Rezultat cantitativ: 8 activitati extracurriculare realizate
66. 3.4.2. Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
activitati extracurriculare
67. 3.4.3. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
68. 3.4.4. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata
69. 3.4.5. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie
70. 3.4.6. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
71. 3.4.7. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
72. 3.4.8. Rezultat sustenabilitate: furnizare servicii extracurriculare copiilor din comunitatea marginalizata minim 12 luni dupa
finalizarea proiectului
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73. 3.5.1. Rezultat cantitativ: 1 program de parentig (educatie parentala) format din 6 sedinte a cate 2 ore realizat
74. 3.5.2. Rezultat cantitativ: 230 de parinti/tutori ai celor 230 copii inscrisi in grupul tinta beneficiaza de educatie parentala
75. 3.5.3. Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
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76. 3.5.4. Rezultat cantitativ: programul de parentig implementat la 15 grupe de parinti/tutori
77. 3.5.5. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din programul integrat
78. 3.5.6. Rezultat calitativ: participare crescuta a copiilor la educatie
79. 3.5.7. Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
80. 3.5.8. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
81. 3.5.9. Rezultat sustenabilitate: furnizare servicii de educatie parentala in comunitatea marginalizata vizata minim 12 luni
dupa finalizarea proiectului
82. 4.1.1. Rezultat cantitativ: 45 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta isi vor imbunatati
nivelul de educatie
83. 4.1.2. Rezultat cantitativ: 2 grupe a doua sansa nivel primar
84. 4.1.3. Rezultat cantitativ: 30 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de programul a doua sansa de nivel primar
85. 4.1.4. Rezultat cantitativ: 1 grupa a doua sansa nivel gimnazial
86. 4.1.5. Rezultat cantitativ: 15 persoane apte de munca cu risc de saracie si exlcuziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de programul a doua sansa de nivel gimnazial
87. 4.1.6. Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care beneficiaza de programul a doua sansa sunt de etnie roma
88. 4.1.7. Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte a programului integrat
89. 4.1.8. Rezultat calitativ: nivelul crescut de educatie pentru 45 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta
90. 4.1.9. Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
91. 4.1.10. Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2
92. 4.1.11. Rezultat sustenabilitate: program a doua sansa implementat cu minim un grup din comunitatea marginalizata vizata in
urmatoarele 12 luni dupa finalizarea proiectului
93. 4.2.1 Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
activitatii de educatie de tipul afterschool/scoala de dupa scoala
94. 4.2.2 Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de masura de sprijin sunt de etnie roma
95. 4.2.3 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata
96. 4.2.4 Rezultat calitativ: rezultate scolare imbunatatite la 230 copii recrutati in grupul tinta
97. 4.2.5 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
98. 4.2.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
99. 4.2.7 Rezultat sustenabilitate: servicii afterschool furnizate copiilor din comunitatea marginalizata minim 12 luni dupa
finalizarea proiectului
100. 4.3.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie materiale didactice (pachete integrate educationale)
101. 4.3.2 Rezultat cantitativ: 30 pachete integrate educationale furnizate
102. 4.3.3 Rezultat cantitativ: 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inclusi in grupul tinta beneficiaza de
imbunatatirea actului didactic
103. 4.3.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat grupului tinta (copii) corespunzator Activitatii 1 din GS CS OS 4.1. ca parte din
interventia integrata
104. 4.3.5 Rezultat calitativ: rezultate scolare imbunatatite la 230 copii recrutati in grupul tinta
105. 4.3.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorului 4S45
106. 5.1.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii formare profesionala realizata si implementata
107. 5.1.2 Rezultat calitativ: asigura cadrul legal si operational de furnizare a serviciilor necesare atingerii indicatorilor
108. 5.1.3 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45
109. 5.1.4 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2
110. 5.2.1 Rezultat cantitativ: 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru formare profesionala
111. 5.2.2 Rezultat cantitativ: 240 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru calificare nivel I
112. 5.2.3 Rezultat cantitativ: 25 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru calificare nivel I cu evaluare initiala
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113. 5.2.4 Rezultat cantitativ: 50 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
selectate pentru initiere
114. 5.2.5 Rezultat cantitativ: 40% dintre participantii la grupe sunt persoane de etnie roma
115. 5.2.6 Rezultat cantitativ: 12 grupe curs de calificare nivel I
116. 5.2.7 Rezultat cantitativ: 1 grup curs de calificare nivel I cu evaluare initiala
117. 5.2.8 Rezultat cantitativ: 2 grupe curs de initiere
118. 5.2.9 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
119. 5.2.10 Rezultat calitativ: asigura cadrul legal si operational de furnizare a serviciilor necesare atingerii indicatorilor
120. 5.2.11 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45
121. 5.2.12 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2
122. 5.2.13 Rezultat sustenabilitate: organizarea a minim grup de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru
formare profesionala in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului
123. 5.3.1 Rezultat cantitativ: 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
participa la formare profesionala
124. 5.3.2 Rezultat cantitativ: 40% din persoanele apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul
tinta participa la formare profesionala vor fi de etnie roma
125. 5.3.3 Rezultat cantitativ: 265 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
certificate CNFPA in urma participarii la curs de calificare
126. 5.3.4 Rezultat cantitativ: 50 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
primesc certificat de absolvire in urma participarii la curs de inititere conform CNFPA
127. 5.3.5 Rezultat cantitativ: 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza de subventie in cuantul de 5 lei/ora in functie de prezenta la formare profesionala
128. 5.3.6 Rezultat cantitativ: 12 cursuri de calificare nivel I realizate
129. 5.3.7 Rezultat cantitativ: 1 curs de calificare nivel I cu evaluare initiala realizat
130. 5.3.8 Rezultat cantitativ: 2 cursuri de initiere realizate
131. 5.3.9 Rezultat cantitativ: 265 diplome calificare emise
132. 5.3.10 Rezultat cantitativ: 50 diplome absolvire emise
133. 5.3.11 Rezultat cantitativ: 70% din persoanele care beneficiaza de masuri de ocupare participa la formare profesionala
134. 5.3.12 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
135. 5.3.13 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 315 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au participat la formare profesionala
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136. 5.3.14 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45
137. 5.3.15 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2
138. 5.3.16 Rezultat sustenabilitate: implementarea a minim un curs de calificare in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului
139. 5.4.1 Rezultat cantitativ: 15 contracte subventie cu angajatori pentru ucenicie
140. 5.4.2 Rezultat cantitativ: 15 angajatori beneficiaza de subventie ucenicie
141. 5.4.3 Rezultat cantitativ: 15 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
participa la program de ucenicie
142. 5.4.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele din grupul tinta care beneficiaza de programul de ucenicie sunt de etnie
roma
143. 5.4.5 Rezultat cantitativ: 15 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta
beneficiaza financiar in baza contractului de subventie
144. 5.4.6 Rezultat cantitativ: 15 diplome de calificare emise
145. 5.4.7 Rezultat cantitativ: 3% din persoanele care beneficiaza de masuri de ocupare sunt certificati CNFPA
146. 5.4.8 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
147. 5.4.9 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 15 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au participat la ucenicie
148. 5.4.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S37, 4S37.2, 4S45
149. 5.4.11 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S38, 4S38.2
150. 6.1.1 Rezultat cantitativ: 1 program de informare si consiliere profesionala format din 12 sedinte a cate 2 ore realizat
151. 6.1.2 Rezultat cantitativ: 450 de persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul
tinta beneficiaza de programul de informare si consiliere profesionala ca masura de ocupare
152. 6.1.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri de
ocupare sunt de etnie roma
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153. 6.1.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri de
ocupare sunt femei
154. 6.1.5 Rezultat cantitativ: 30 de grupe de persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune sociala organziate
pentru implementarea programului
155. 6.1.6 Rezultat cantitativ: 56% din intreg grupul tinta beneficiaza de masuri de ocupare
156. 6.1.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
157. 6.1.8 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 450 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au deprinderi imbunatatite pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca
158. 6.1.9 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
159. 6.1.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
160. 6.1.11 Rezultat sustenabilitate: furnizarea a minim 1 sedinta de grup pe saptamana de informare/consiliere profesionala cel
putin 7 luni dupa finalizarea proiectului
161. 6.2.1 Rezultat cantitativ: 450 persoane beneficiaza de mentorat pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca
162. 6.2.2 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de
mediere/mentorat ca masura de ocupare sunt de etnie roma
163. 6.2.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de
mediere/mentorat ca masura de ocupare sunt femei
164. 6.2.4 Rezultat cantitativ: 100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala isi gasesc un loc de munca
165. 6.2.5 Rezultat cantitativ: 22,22% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri
de ocupare isi vor gasi un loc de munca
166. 6.2.6 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care isi gasesc un loc de munca sunt de etnie roma
167. 6.2.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 2 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
168. 6.2.8 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru ocupare la 450 persoane apte de munca aflate in risc de saracie si excluziune
sociala recrutate in grupul tinta care au deprinderi imbunatatite pentru gasirea si pastrarea unui loc de munca
169. 6.2.9 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
170. 6.2.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
171. 6.2.11 Rezultat sustenabilitate: medierea tuturor persoanelor din grupul tinta in urmatoarele 7 luni dupa finalziarea proiectului
172. 7.1.1 Rezultat cantitativ: 160 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta sunt consiliate
in ceea ce priveste dezvoltarea unor initiative antreprenoriale
173. 7.1.2 Rezultat cantitativ: 8 workshopuri derulate pentru prezentarea oportunitatilor de finantare a unor initiative
antreprenoriale prin proiect
174. 7.1.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care participa la workshopuri
sunt de etnie roma
175. 7.1.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
176. 7.1.5 Rezultat calitativ: interes crescut a beneficiarilor pentru dezvoltare antreprenoriala
177. 7.1.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
178. 7.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
179. 7.1.8 Rezultat sustenabilitate: 1 campanie de constientizare si motivare derulata in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea
proiectului
180. 7.2.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura concurs selectie a 40 planuri de afaceri pentru finantare
181. 7.2.2 Rezultat cantitativ: 1 eveniment organizat ca si concurs idei de afaceri
182. 7.2.3 Rezultat cantitativ: 1 comisie intrunita din 7 persoane conform specificatiilor GC CS OS 4.1.
183. 7.2.4 Rezultat cantitativ: 1 lista cu punctajele planurilor de afaceri inscrise la concursul de idei
184. 7.2.5 Rezultat cantitativ: 40 de planuri de afaceri selectionate in urma concursului pentru finantare
185. 7.2.6 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate in grupul tinta care doresc
sa-si deschida o afacere identificate in vederea semnarii contractelor de subventie
186. 7.2.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
187. 7.2.8 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
188. 7.2.9 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
189. 7.2.10 Rezultat sustenabilitate: consultanta celorlati participanti la concurs interesati in vederea imbunatatirii planurilor de
afaceri
190. 7.3.1 Rezultat cantitativ: 40 de contracte de subventie pentru implementarea planurilor de afaceri selectionate semnate
191. 7.3.2 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de subventie pentru
demararea unei afaceri
192. 7.3.3 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
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193. 7.3.4 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
194. 7.3.5 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
195. 7.3.6 Rezultat sustenabilitate: monitorizarea implementarii si respectarii clauzelor contractuale pentru minim 7 luni dupa
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finalizarea proiectului
196. 7.4.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii de formare profesionala in competente antreprenoriale derulata
197. 7.4.2 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala participa la formare profesionala in
competente antreprenoriale
198. 7.4.3 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala primesc certificat de absolvire
199. 7.4.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
200. 7.4.5 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru asigurarea sustenabilitatii initiativelor antreprenoriale infiintate
201. 7.4.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
202. 7.4.7 Rezultat sustenabilitate: organizarea pentru cei care au dezvoltat activitati comerciale in baza contractelor de
subventie a 2 seminarii de instruire in urmatoarele 7 luni dupa finalizarea proiectului
203. 7.5.1 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala beneficiaza de consultanta
antreprenoriala
204. 7.5.2 Rezultat cantitativ: 40 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala angajate
205. 7.5.3 Rezultat cantitativ: 8,8% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de masuri de
ocupare isi vor gasi un loc de munca
206. 7.5.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care isi gasesc un loc de munca sunt de etnie roma
207. 7.5.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 3 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
208. 7.5.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
209. 7.5.7 Rezultat calitativ: sanse crescute pentru sustenabilitate a initiativelor antreprenoriale dezvoltate
210. 7.5.8 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S38, 4S38.2, 4S45
211. 7.5.9 Rezultat sustenabilitate: consultanta continua a beneficiarilor de contract de subventie minim 7 luni dupa finalizarea
proiectului
212. 8.1.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura furnizare sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit
213. 8.1.2 Rezultat cantitativ: 150 devize lucrari
214. 8.1.3 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii identificate
215. 8.1.4 Rezultat cantitativ: 150 de gospodarii a persoanelor din grupul tinta care au nevoie de imbunatatirea conditiilor de
locuire identificate
216. 8.1.5 Rezultat cantitativ: 150 beneficiari de furnizarea servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit identificati
217. 8.1.6 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care beneficiaza de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit sunt de
etnie roma
218. 8.1.7 Rezultat cantitativ: 150 contracte de furnizare servicii imbunatatire conditii de locuit semnate
219. 8.1.8 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
220. 8.1.9 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
221. 8.1.10 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
222. 8.1.11 Rezultat sustenabilitate: prin contract cei 150 de beneficiari isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor si
realziarea a cel putin inca o initiativa de imbunatatire a conditiilor de locuit in urmatoarele 12 luni dupa finalizarea proiectului
223. 8.2.1 Rezultat cantitativ: 150 de gospodarii in care locuiesc persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala
beneficiaza de imbunatatirea conditiilor de locuit
224. 8.2.2 Rezultat cantitativ: 150 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta beneficiaza de
imbunatatirea conditiilor de locuit
225. 8.2.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele care beneficiaza de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit sunt de
etnie roma
226. 8.2.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 5 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
227. 8.2.5 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
228. 8.2.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
229. 8.2.7 Rezultat sustenabilitate: prin contract cei 150 de beneficiari isi asuma pastrarea in bune conditii a lucrarilor si
realziarea a cel putin inca o initiativa de imbunatatire a conditiilor de locuit in urmatoarele 12 luni dupa finalizarea proiectului
230. 9.1.1 Rezultat cantitativ: 1 program de sanatate mentala/dezvoltare personala de 12 sedinte a cate 50 minute creat
231. 9.1.2 Rezultat cantitativ: 230 copii- persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, recrutati in grupul tinta
beneficiaza de programul de consiliere/dezvoltare personala
232. 9.1.3 Rezultat cantitativ: 40% dintre copiii care beneficiaza de programul de sanatate mentala sunt de etnie roma
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233. 9.1.4 Rezultat cantitativ: minim 18 grupe formate pentru implementarea programului de sanatate mentala/dezvoltare
personala
234. 9.1.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
235. 9.1.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
236. 9.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S45
237. 9.1.8 Rezultat sustenabilitate: furnizarea a cel putin o sedinta pe saptamana de dezvoltare personala la copiii din
comunitatea marginalziata minim 7 luni dupa finalizarea proiectului
238. 9.2.1 Rezultat cantitativ: 1 cabinet fix de furnizare servicii medicale
239. 9.2.2 Rezultat cantitativ: 1 echipa mobila de asistenta socio-medicala infiintata
240. 9.2.3 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie echipament si produse necesare furnizarii serviciilor medicale si sociomedicale
241. 9.2.4 Rezultat cantitativ: 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incuse in grupul tinta beneficiaza de
servicii medicale (preventie, asistenta si monitorizare)
242. 9.2.5 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta care
beneficiaza de servicii medicale si socio-medicale sunt de etnie roma
243. 9.2.6 Rezultat cantitativ: 30 femei insarcinate, 40 persoane cu dizabilitati si 50 persoane varstnice- persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta, beneficiaza de servicii socio-medicale
244. 9.2.7 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
245. 9.2.8 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
246. 9.2.9 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45
247. 9.2.10 Rezultat sustenabilitate: furnizarea de servicii medicale preventive /monitorizare a starii de sanatate si furnizarea de
sprijin socio-medicale in comunitatea marginalizata vizata cel putin 7 luni dupa finalizarea proiectului
248. 9.3.1 Rezultat cantitativ: 1 cabinet stomatologic mobil infiintat
249. 9.3.2 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie echipament si produse necesare furnizarii serviciilor stomatologice
250. 9.3.3 Rezultat cantitativ: 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incuse in grupul tinta beneficiaza de
servicii medicale de tip stomatologic
251. 9.3.4 Rezultat cantitativ: 40% dintre persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta care
beneficiaza de servicii medicale stomatologice sunt de etnie roma
252. 9.3.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
253. 9.3.6 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45
254. 9.3.7 Rezultat sustenabilitate: furnizarea de servicii medicale stomatologice in comunitatea marginalizata vizata cel putin 7
luni dupa finalizarea proiectului
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255. 10.1.1 Rezultat cantitativ: 1 procedura achizitie servicii pentru amenajarea unui spatiu pentru intalnirea copiilor cu parintii
aflati in detentie
256. 10.1.2 Rezultat cantitativ: un spatiu de aproximativ 140 mp amenajat
257. 10.1.3 Rezultat cantitativ: aproximativ 150 de vizite realizate de copii pe durata proiectului in spatiul amenajat
258. 10.1.4 Rezultat cantitativ: 200 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta beneficiaza de
asistenta destinata prevenirii separarii copilului de familia sa
259. 10.1.5 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 4 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
260. 10.1.6 Rezultat calitativ: implicarea activa a comunitatii in solutionarea problemelor sociale ale comunitatii marginalizate
261. 10.1.7 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45
262. 10.1.8 Rezultat sustenabilitate:continuarea serviciilor de mediere a relatiei intrafamiliale cel putin 7 luni dupa finalizarea
proiectului
263. 10.2.1 Rezultat cantitativ: 50 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta beneficiaza de
sprijin pentru realizarea documentelor de identitate
264. 10.2.2 Rezultat cantitativ: 50 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta beneficiaza de
sprijin pentru realizarea documentelor aferente proprietatii locuintei
265. 10.2.3 Rezultat cantitativ: 110 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala incluse in grupul tinta beneficiaza de
sprijin pentru obtinerea autorizatiilor/aprobarilor/avize necesare pentru realizarea lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de locuit
(cei care se conecteaza la utilitati si cei care extind locuinta)
266. 10.2.4 Rezultat cantitativ: 1 serviciu furnizat corespunzator Activitatii 6 din GS CS OS 4.1. ca parte din interventia integrata
267. 10.2.5 Rezultat calitativ: contribuita directa la atingerea indicatorilor 4S43, 4S43.2, 4S44, 4S39, 4S45
268. 10.2.6 Rezultat calitativ: contribuita indirecta la atingerea indicatorilor 4S37, 4S37.2, 4S38, 4S38.2
269. 10.2.7 Rezultat sustenabilitate: sprijin pentru rezolvarea situatiilor de legalitate persoanelor aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea marginalizata vizata cel putin 7 luni dupa finalizarea proiectului
270. contribuie la atingerea tuturor indicatorilor stabiliti pentru proiect

Activităţi finanţate

Activitatea 0. Realizarea unei analize de nevoi la nivelul comunitatii pentru verificarea criteriilor de eligibilitate in incadrarea ca si
comunitate marginalziata si pentru identificarea nevoilor de interventie la nivelul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
din comunitatea vizata.
Activitatea 1. Crearea premiselor de implicare a comunitatii in activitatile proiectului prin atragerea de voluntari pentru dezvoltarea unei
atitudini proactive si nediscriminatorii la nivelul acesteia fata de persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala
Activitatea 2. Campanie continua cu scopul implicarii active a comunitatii marginalizate rome in activitatile proiectului.
Activitatea 3. Furnizarea de sprijin direct pentru cresterea participarii la educatie a celor 230 de copii aflati in risc de saracie si excluziune
sociala recrutati in grupul tinta
Activitatea 4. Furnizarea de sprijin direct pentru imbunatatirea nivelului si calitatii educatiei la 230 copii si 45 adulti din grupul tinta
Activitatea 5. Cresterea competentelor profesionale la 330 persoane din grupul tinta, din care 40% persoane de etnie roma si 40% femei,
prin participarea la formare profesionala si programe de ucenicie
Activitatea 6. Furnizarea de sprijin prin masuri de ocupare la 450 persoane din grupul tinta apte de munca pentru accesarea pietei muncii
Activitatea 7. Furnizarea de sprijin pentru infiintarea si functionarea a 40 de initiative antreprenoriale generate de 40 de persoane din
grupul tinta
Activitatea 8. Furnizarea de sprijin concret pentru imbunatatirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarii in care locuiesc persoane din
GT.
Activitatea 9. Furnizarea de servicii medicale, inclusiv stomatologice, si socio-medicale adresate intregului grup tinta
Activitatea 10. Furnizarea de servicii sociale de clarificare a unor aspecte legale si imbunatatirea mediului intrafamilial.
Activitatea TRANSVERSALA 11. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Incubatorul socio-medical, instrument de inovare social?

Informaţii înregistrare solicitare: 101853 / 15 SEP 2016

Valoarea totală proiect: 24,766,757.08

Valoare eligibilă proiect: 24,766,757.08

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general: Cresterea nivelului de trai pentru persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitateaq
marginalizata situata in latura de s-v a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile
individuale si familiale si cu situatia socio-economica a orasului, pentru min.560 persoane aflate in risc de saracie si excuziune sociala

R.A.1.1. Angajare manager de proiect (Contract, fisa post, CV),
R.A.1.1. cereri de rambursare/plată, rapoarte tehnico-financiare elaborate si depuse,
R.A.1.1. 36 de intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (Procese verbale ale intalnirilor),
R.A.1.1. 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului
R.A2.1. -  set elemente identitate vizuala proiect, set antete alb-negru,  R.A2.1. - 3 planuri de vizibilitate si promovare, R.A2.2 - 6.000
fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 35 trofee şi 50 medalii personalizate, 3 pop-up-uri), 10 comunicate şi
anunţuri de presă cu ocazia demararii activitatilor şi evenimentelor
4 – R.A2.3.- Pagina web creata, continut configurat,
      R.A2.3.- 36 luni intretinere pagina web si articole postate regulat
5 – R.A2.4. - 5 seminarii organizate cu min 30 participanti/eveniment
6 – R. A2.5 - 3 spoturi TV x10 difuzari/spot,
      R. A2.5 - 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot,

Rezultate
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      R. A2.5 - 1 film antidiscriminare elaborat, difuzat si promovat in activitatile proiectului
7 – R.A2.6 -  o  conferinţa la început luna 2, una în anul 2 şi o conferinţa finala luna 36
      R.A2.6 -  minim 35 participanti la fiecare dintre cele 3 conferinte, liste de prezenta, rapoarte de conferinta
8 – R.A2.7 – 3 participari la bursele organizate de AJOFM pentru identificarea si recrutarea grupului tinta,
      R.A2.7 – minim 3 liste de prezenta cu persoanele participante la bursa si informate asupra proiectului
     R.A2.7 – minim 10 % din persoanele care vor fi informate cu privire la proiect in cadrul burselor vor fi inregistrate in grupul tinta al
proiectului,
R.A3.1 – minim 560 de formulare de identificare şi înregistrare în grupul ţintă,
R.A3.1 – personal instruit pentru identificarea si recrutarea GT – asistenti sociali si experti recrutare grup tinta
R.A3.1 –  minim 560 formulare pentru ancheta sociala si alte instrumente specifice pentru interventiile sociale.

R.A3.2 minim 15 intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii
R.A3.2 560 de persoane identificate, recrutate si inregistrate in GT
R.A3.2 minim 560 planuri interventie individuale elaborate
R.A3.2 minim 560 anchete sociale efectuate,
R.A3.2 minim 560 de persoane introduse in Centralizatorul GT,
R.A3.2 minim 5 parteneriate create pentru identificarea beneficiarilor cu SPAS, DGASPC si ONG-uri
R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de stimulente financiare (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)
 R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de hrana (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)
13 – R.A4.2. – 100 elevi participanti la programul scoala dupa scoala,
R.A4.2. – 100 elevi beneficiari de programe care promovează activităţile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie,
măsuri care vizează desegregarea şcolară, acţiuni care contribuie la creşterea stimei de sine, educaţie interculturală, programe de sprijin
individualizat şi adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învăţare, programe specifice de promovare a regulilor
elementare de igienă dezvoltate şi adaptate pentru copii care sunt cel mai afectaţi de sărăcie şi au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă
precare, poluare, protejarea biodiversitatii, Utilizarea eficientă a resurselor, rezilienta la dezastre (programul scoala dupa scoala)
   R.A4.2. – 1 sala clasa modernizata – dotari noi
14 – R.A5.1 –560 beneficiari de servicii de consiliere sociala
R.A5.1 – 560 planuri individuale de interventie – consiliere sociala
R.A5.1 – minim 560 sedinte cnsiliere sociala individuala
R.A5.1 – minim 10 sednte consiliere sociala grup de cate maxim 10 persoane

R.A5.2 – 100  de elevi din GT consiliati – consiliere psiho-pedagogica
R.A5.2 – 100  fise individuale a profilului personal intocmite
R.A5.2 – seturi instrumente consiliere psiho-pedagogica elaborate
R.A5.2 – minim 10 sesiuni consiliere psiho-pedagogica de grup – grupuri a cate maxim 10 elevi
R.A5.2 – minim 100 sesiuni consiliere individuala pentru 100 elevi

15 – R. A5.3. - 308 pers beneficiare ale consilierii vocationale
R. A5.3. - 308 seturi teste aplicate,
   R. A5.3. - 308 fise individuale a profilului personal
R. A5.3. – minim 308 Cv-uri pregatite de beneficiari cu asistenta consilierului vocational
 R. A5.3. - seturi de teste pentru utilizare fata in fata si online realizate
 R. A5.3. – o platforma on-line pentru informare si consiliere privind piata munci
 R. A5.3.-  20 sesiuni de consiliere in grup
R. A5.3. – minim 308 rapoarte si recomandari individuale privind ocuparea GT

16 – R.A5.4 – minim 152 pers beneficiare de consiliere socio-medicala de grup (seminarii) si individuala
       R.A5.4 – 6 seminarii organizate cu cate minim 25-26 participanti fiecare
       R.A5.4 – minim 152 fise interventie consiliere socio-medicala
17 – R.A6.1 – 7 grupe de curs cu  minim 196 participanti la cursuri,
        R.A6.1 – minim 157 de persoane calificate
        R.A6.1 –  maxim 196 subventii acordate pentru participarea la cursuri
R.A6.1 –  material e de formare tiparite si electronice adaptate grupului tinta realizate
18 – R.A6.2 – 2 cursuri de specializare/perfectionare  organizate a cate 14 persoane fiecare,
       R.A6.2 – 28 cursanti dintre care minim 23  absolventi certificati
       R.A6.2 –  maxim 28 subventii acordate pentru participarea la cele doua cursuri.
19 – R.A7.1 – 84 de persoane cursate in domeniul competentelor antreprenoriale, 3 grupe de curs
        R.A7.1 - minim 68 cursanti certificati
        R.A7.1 – maxim 84 beneficiari de subventii pentru participarea la curs
– 20 – R.A7.2. - 1 concurs de planuri de afaceri organizat,
           R.A7.2 –1 regulament concurs planuri de afaceri elaborate, R.A7.2 – minim 50 de participanti concurs, R.A7.2 – maxim 35
premianti concurs
21 – R.A7.3 - 35 de firme infiintate in zona de actiune a proiectului,
        R.A7.3 -  35 micro-granturi acordate, fiecare a cate maxim 25.000 euro
22 – R.A7.4 –  35 de firme beneficiare de mentorat si consultanta permanenta pe durata proiectului
        R.A7.4 –  minim 35 fise interventie lunara de mentorat si consultanta pentru firme
       R.A7.4 –  Servicii mentorat si consultanta din domeniul juridic, promovare/marketing, resurse umane/financiar si achizitii pentru cele
35 firme
23 – R.A7.5 –  minim 35 persoane din grupul tinta care vor beneficia de ocupare pe cont propriu – vor fi angajate in cadrul firmelor nou
infiintate, pentru minim 19 luni, R.A7.5  -  instruire privind legislatia muncii, colaborarea cu ITM, operarea in revisal, Servicii SSM pentru
angajatii din cele 35 firme nou infiintate
24 – RA8.1. Participarea echipei de experti S cu cate minim 30 persoane din GT la fiecare 3 burse ale locurilor de munca, RA8.1. 3 Liste
de prezente cu persoanele din grupul tinta participante la bursa aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorii interesati in a colabora
prin asigurarea de locuri de munca persoanelor, RA8.1. minim 30 CV-uri depuse in cadrul burselor locurilor de munca de catre
persoanele din grupul tinta participante catre angajatori prezenti la bursele locurilor de munca, RA8.1. 1 acord colaborare cu AJOFM
pentru furnizarea de date privind angajatori din zona care recruteaza personal
25. – R.A8.2. Minim 170 anunturi angajare publicate pentru beneficiarii proiectului pe mijloacele de socializare cu sprijinul expertilor acces
pe piata muncii din partea S si P1
26 – R.A.8.3.- Sprijin pentru Participarea a minim  55 persoane din grupul tinta la interviuri si concursuri de angajare  dupa finalizarea
cursurilor de formare, R.A.8.3. – minim 55 CV-uri create de persoanele din grupul tinta, 55 scrisori de intentie, 55 simulari interviuri
organizate
 27 – R.A8.4 - Baze de date cu angajatori din Baia Mare si imprejurimi intocmite, R.A8.4  - Minim 100 angajatori identificati si contactati
din zona Municipiului Baia Mare si imprejurimi pentru subventionare in vederea incadrarii in munca a persoanelor din GT al proiectului
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 28 – R.A8.5. - 10 absolventi invatamant superior incadrati ca stagiari la firme pentru minim 13 luni,R.A8.5. -   10 subventii acordate
acestor firme pentru incadrarea ca stagiari a absolventilor, R.A8.5. -   10 contracte individuale de munca si contracte de stagii de practica,
10 fise de post
29 – R.A.8.6. - 45 persoane din grupul tinta incadrati in munca timp de minim 19 luni,R.A.8.6 -  45 subventii acordate angajatorilor;R.A.8.6
– 45 contracte individuale de munca si fise de post
30 – R.A.9.1 – 200 gospodarii identificate care necesita lucrari de reabilitare, R.A.9.1 –  200 fise de interventie locuinte/fise analiza
31 – R.A9.2. 50 locuinte beneficiare de lucrari de reabilitate,  R.A.9.2 – 50 pachete lucrari reabilitare acordate, achizitii lucrari si dotari
efectuate, R.A.9.2 – minim 100 beneficiari ai imbunatatirii conditiilor de locuit.
32 – R.A.10.1 – set documentatie reabilitare spatiu elaborata, R.A.10.1 – lucrari reabilitare incubator socio-medical efectuate,R.A.10.2 –
incubator medico-social infiintat si functional
33 – R.A.10.2 – dotari achizitionate pentru cele doua componente ale incubatorului,R.A.10.2 – Servicii de consiliere sociale, socio-
medicale si antreprenoriale  oferite grupului tinta in cadrul incubatorului, R.A.10.2 – 1 plan de actiune pentru  promovarea conceptului de
inovare socială in cadrul incubatorului social
35 – R.A.11.1 – Minim 40 persoane din Gt identificate ca avand nevoie de servicii de reglementare acte
36 – R.A.11.2. -  Minim 40 persoane care vor beneficia de asistenta juridica R.A.11.2. -  minim 40 seturi documente juridice eliberate
pentru persoanele din grupul tinta
 37 – R.A. 12 1. - 18 Sesiuni focus grup organizate, liste prezenta, fotografii, minute şi agende ale intalnirilor, R.A. 12 1. - minim  20
participanti / sesiune focus grup
 38 – R.A.12 2. - Minim 20 tineri voluntari (16-65 ani) in activitatile incubatorului social, seminarii si diverse evenimente organizate de
voluntari pentru promovarea antreprenoriatului şi a importantei formarii profesionale in comunitate, R.A.12 2 -  minim 20 contracte
voluntariat, 20 adeverinte de voluntariat pentru cei minim 20 voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale
voluntarilor;R.A.12 2   - liste de prezenta ale seminarior organizate de voluntari, agende, minute ale evenimentelor, seturi de fotografii.
39 – R.A.13 1. Angajare echipa suport management proiect  (Contracte, fise de post, CV-uri), rapoarte activitate, fise pontaj lunare, foi
prezenţă colectivă.R.A.13 1. – 36 intalniri de lucru ale echipei suport pentru asigurarea implementarii activitatii financiare, de
management,
40 – R.A.13.2 - Angajare expert responsabil achiziţii, raport activitate si fisa pontaj lunara, dosare achizitii publice, plan achiziţii întocmit şi
actualizat; R.A.13.2 -  set servicii, produse şi lucrări achiziţionate, contracte achizitie,  PV  receptie, comenzi.
41 – R.A.13.3 - Rapoarte de audit periodice intocmite

Activităţi finanţate

A1. Managementul de proiect
A2. Informare si publicitate
A3. Identificare,  recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta
A4.  Sprijin pentru creşterea accesului şi particip?rii la educaţie  a 100 elevi de gimnaziu
A5.  Servicii de consiliere socială, psiho-pedagogica, pe piata muncii, şi socio-medicala pentru 560 persoane din GT
A6. Servicii de instruire si calificare GT
A7. Activitati de susţinere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta
A8.   Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a minim 55 persoane din grupul tinta
A9.  Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM
A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical în Baia Mare
A11. Acordarea de asistenţă juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect
A12. Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea
A13. Activitati si servicii suport proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului: Parteneriat pentru comunitate

Informaţii înregistrare solicitare: 8516 / 14 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 222,649.15

Valoare eligibilă proiect: 222,649.15

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Dezvoltarea multisectoriala si integrata a comunitatii locale, prin procese participative de planificare strategica si crearea unor structuri
parteneriale durabile.

- Crearea unei structuri parteneriale formale pentru dezvoltarea comunitatii ZUM si a teritoriului SDL
- GAL functional, din perspectiva dotarilor, competentelor membrilor si regulilor de functionare
- Numar crescut al partenerilor locali implicati in procesul de planificarea strategica participativa si dezvoltarea sociala a
- teritoriului ZUM
- Plan de delimitare a teritoriului SDL intocmit, pe baza prevederilor Planului Urbanistic General si cu evidentierea
- perimetrelor distincte rezultate din analiza nevoilor si problemelor locale
- Context socio-economic analizat pentru delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului adiacent in functie de nevoile
- Locuitorilor
- Comunitate si parteneri sociali implicati prin metode de facilitare comunitara
- Numar crescut al persoanelor apartinand categoriilor defavorizate din ZUM mobilizate si implicate in actiuni de dezvoltare
- comunitara si proiectare participativa a SDL
- Studiu de prezentare generala a municipiului elaborat
- Diagnoza a nevoilor si problemelor persoanelor din teritoriul vizat de SDL
- Analiza punctelor tari/ slabe interne teritoriului SDL/ ZUM si oportunitatilor/ riscurilor din afara teritoriului SDL/ ZUM,
- realizata pe toate componentele analizate anterior.

Rezultate
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- Strategie de dezvoltare sociala locala si plan de actiuni elaborate participativ

Activităţi finanţate

A.1. Infiintarea noului GAL pentru teritoriul care va fi selectat pentru interventiile SDL
A.2. Delimitarea comunita?ii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM)
A.3. Mobilizarea si facilitarea persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala
A.4. Elaborarea SDL si a listei indicative de interven?ii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de
dezvoltare locala

Împrumuturi

Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica

Informaţii înregistrare solicitare: 69487 / 14 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 987,000.00

Valoare eligibilă proiect: 700,800.00

Entitate finanţatoare: Guvernul României

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectul acestui program il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica iar scopul
programului este acela de a stimula utilizarea autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, precum si contribuirea la atingerea tintei,
cu titlu indicativ de pana la 6.000 de statii de reincarcare accesibile publicului pana in anul 2020.
Statiile de reincircare cu energie electrica vor fi montate in 6 locatii din oras (parcari publice), marcate corespunzator, locatii alese
conform recomandarilor din ghid, cu asigurarea accesului nediscriminator publicului si anume:

Zona 1 (Str. Crisan, Teatru Municipal) 2 bucati,
Zona 2 (Str. Gheorghe Sincai, Primaria Municipiului Baia Mare) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,
Zona 3 (B-dul Unirii, Parc Mara) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,
Zona 4 (Sala “Lascar Pana”) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,
Zona 5 ( Str.Victoriei, Universitate) 2 bucati si o statie de incarcare rapida,
Zona 6 (Gold Plaza) 2 bucati si o statie de incarcare rapida.

Pe perioada postimplementare a proiectului, alimentarea autovehiculelor se va face cu titlu gratuit, costul fiind suportat de catre Primaria
Municipiului Baia Mare.

Prin acest proiect se vor monta 18 staţii de reîncărcare, astfel:
- 6 staţii cu putere înaltă de curent continuu, echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2;
- 12 staţii cu putere normală, echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule.

Rezultate

Activităţi finanţate

Achizitia si amplasarea statiilor de reincarcare cu energie electrica.

Împrumuturi

Titlul proiectului: AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest

Informaţii înregistrare solicitare: 82160 / 16 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 16,347,365.39

Valoare eligibilă proiect: 16,347,365.39

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivele proiectului:
Selectarea si formarea a minim 360 de persoane din GT in competente antreprenoriale
Selectarea prin concurs a 66 de planuri de afaceri si dezvoltarea acestora
Infiintarea si dezvoltarea a 66 de noi firme in mediul urban cu un numar minim de 2 angajati fiecare,  prin acordarea de ajutor minimis  de
40.000 Euro/societate
Monitorizarea si dezvoltarea afacerilor noi infiintate

Rezultate
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6 seminarii organizate cu min 30 participanti/eveniment;
Minim 18 parteneriate create (contracte de colaborare) intre partenerii proiectului si actori din regiunea NV;
Minim 360 de formulare de identificare şi înregistrare în grupul ţintă;
Minim 360 persoane inscrise la cursurile de formare antreprenoriala, beneficiari si de transport, cazare si hrana pentru participarea la
cursuri;
Minim 18 grupe de curs organizate;
Minim 300 absolventi ai cursurilor de formare antreprenoriala (si implicit minim 300 certificate absolvire curs);
Minim 300 planuri afaceri elaborate si sustinute de participanti la examenele de absolvire a cursurilor de formare;
1 concurs plan afaceri organizat cu premii pt participanti;
Minim 66 planuri afaceri propuse, depuse si sustinute in cadrul concursului de planuri de afaceri de catre persoanele din grupul tinta;
Minim 66 participanti din GT la stagii de practica la firme de profil in urma concursului de PA;
Minim 66 persoane beneficiare de servicii de mentorat in dezvoltarea/imbunatatirea planului de afaceri selectat in urma concursului;
Minim 66 persoane beneficiare de servicii de sprijin in infiintarea firmelor;
66 contracte subventie incheiate;
66 dosare decontare transe ajutor de minimis;
1 cooperativa sociala de tip RSC infiintata in regiunea de NV si functionala pe perioada de implementare a proiectului si dupa finalizarea
lui inca minim 12 luni;

Activităţi finanţate

A1. Activitati etapa 1 din schema de antreprenoriat – Formare antreprenoriala
A2. Activitati etapa 2 din schema de antreprenoriat – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE.
A3. Etapa 3 din schema de antreprenoriat - Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate
A.4.  Managementul de proiect
A5 Activitate suport proiect - activitate transversala - cheltuieli indirecte

Împrumuturi

Titlul proiectului: START UP NV

Informaţii înregistrare solicitare: 82010 / 16 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 22,291,851.00

Valoare eligibilă proiect: 22,291,851.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este:Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si cresterea ocuparii in Regiunea Nord-Vest prin
infiintarea si dezvoltarea a 80 de noi intreprinderi cu profil non agicol in zona urbana.
OS1. Constientizarea cu privire la oportunităţile existente pentru antreprenoriat si angajarea pe cont propriu prin realizarea unei campanii
integrate de informare si i?nscriere i?n grupul tinta al proiectului si organizarea Centrului Antreprenorial. Acest obiectiv va fi realizat prin
Activitatea A1.1 Informare si selectie GT si A1.3 Organizare Centru Antreprenorial
OS2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 392 de someri, persoane inactive si angajati (inclusiv persoane care desfasoara
o activitate independenta) prin derularea activitatilor de competente antreprenoriale Acest obiectiv va fi indeplinit prin implementarea
Activitatii A1.2 Derularea programului de formare antreprenoriala, A1.4 Selectarea planurilor de afaceri (CONCURS), A1.5 Efectuarea
stagiilor de practica la i?ntreprinderi din zona NV, A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate i?n vederea implementarii planurilor de afaceri
OS3. I?nfiintarea a 80 de IMM-uri si dezvoltarea acestora prin crearea si mentinerea a 160 de noi locuri de munca i?n regiunea Nord-
Vest. Acest obiectiv specific va fi i?ndeplinit prin derularea activitatilor A2.2 Infiintarea si demararea functionarii i?ntreprinderilor ce vor
realiza planurile de afaceri, A2.3 Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionării si dezvoltarii afacerilor
finantate si decontarea sumelor aferente planurilor de afaceri, A3.1 Inta?lniri lunare administratori microgranturi si monitorizarea
functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
OS4. Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial local/regional si a unui studiu pentru integrarea rezultatelor proiectului i?n
strategia locala/regionala. Acest obiectiv va fi realizat prin implementarea activitatilor A3.2 Elaborare unei analize a mediului
antreprenorial, la nivel regional si A3.3 Studiu de integrare a rezultatelor proiectului i?n strategia organizatiei.

12 evenimente de informare a GT in vederea selectiei (2 evenimente/judet);
16 grupe de formare competente antreprenoriale organizate si derulate;
1 Centru Antreprenorial organizat si dotat;
6 evenimente promovare concurs planuri de afaceri derulate;
Minim 20 de intreprinderi din zona NV selectate in vederea efectuarii stagiilor de practica;
80 de firme infiintate;
160 de noi locuri de munca create si ocupate la maxim 6 luni dupa infiintarea firmelor;
O analiza a mediului antreprenorial realizata la nivel regional;
Un studiu realizat pentru integrarea rezultatelor proiectului in strategia de dezvoltare a Municipiului Baia Mare.

Rezultate

Activităţi finanţate

A0 Management proiect
A1 Formare antreprenoriala
A2 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fondurile FSE
A3 Monitorizarea functionarii afacerilor finantate
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Împrumuturi

Titlul proiectului: Viitorul este la tine acasa !

Informaţii înregistrare solicitare: 8921 / 29 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 19,663,396.01

Valoare eligibilă proiect: 19,663,396.01

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este: Încurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea înfiintarii de întreprinderi
cu profil non agricol în zona urbana  din regiunea Nord Vest a romanilor din Diaspora.
OS1. Constientizarea cu privire la oportunitatile existente pentru antreprenoriat si angajarea pe cont propriu prin realizarea unei campanii
integrate de informare si înscriere în grupul tinta al proiectului si construirea si dotarea Centru Business Diaspora. Acest obiectiv va fi
indeplinit prin derularea activitatilor A1.1 Informare si selectie GT desfasurata in Italia si Regiunea Nord-Vest, 1.2 Construire si dotare
Centru Business Diaspora in Baia Mare.
OS2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 240 de persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de
munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) prin derularea activitatilor de formare antreprenoriala va fi
concretizat in proiect prin activitatile A1.3 Derularea programului de formare antreprenoriala, A1.4 Selectarea planurilor de afaceri prin
concurs, A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere si mentorat.
OS3. Înfiintarea a 64 de IMM-uri si dezvoltarea acestora prin crearea si mentinerea a 128 de noi locuri de munca în regiunea Nord-Vest.
Obiectivul specific va fi atins prin desfasurarea activitatilor A2.2 Asigurarea infiintarii si demararea functionarii intreprinderilor ce vor
realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis, A2.3 Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si
dezvoltarii afacerilor finantate si  decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri, A3.1 Monitorizarea functionarii si
dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate, A3.2 Schimb de bune practici cu antreprenori de succes din Italia
OS4. Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial regional si a unui studiu pentru integrarea rezultatelor proiectului în strategia
regionala. Pentru a asigura o distribuire eficienta a rezultatelor proiectului si o promovare eficienta a activitatilor si rezultatelor obtinute,
pentru a putea fi utilizate cu succes in ulterioare abordari ale problemelor antreprenoriale, atat la nivel regional cat si national vor fi
derulate de catre Coordonatorii mentorat si expertii egalitate de sanse si antidiscriminare doua activitati: A3.3 Analiza impactului pe care il
au asupra dezvoltarii economiei regiunii NV romanii intorsi in tara care deschid afaceri si A3.4 Studiu de integrare a rezultatelor proiectului
in strategia judetului si a dezvoltarii organizationale a partenerilor - Elaborare manual de bune practici pentru romanii plecati in strainatate
care vor sa deschida o afacere in Romania

6 evenimente de informare a GT in vederea selectiei RO (1 eveniment/ judet);
1 centru de afaceri construit si dotat;
12grupe X 20 pers de formare competente antreprenoriale organizate si derulate;
6 evenimente promovare concurs planuri de afaceri derulate;
64 de firme infiintate;
128 de noi locuri de munca create;
6 evenimente schimb de bune practici de tip masa rotunda organizate cu antreprenori de succes din Italia;
O analiza a impactului pe care il au asupra economiei regiunii NV romanii intorsi in tara care deschid afaceri;
Un studiu realizat pentru integrarea rezultatelor proiectului in strategia de dezvoltare a judetului si a dezvoltarii organizationale a
partenerilor;
Un manual de bune practici elaborat pentru romanii intorsi in tara care vor sa deschida o afacere in Romania

Rezultate

Activităţi finanţate

Management de proiect
Formare antreprenoriala
Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în municipiul Baia Mare - ?coala
Gimnazială nr. 18 Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 42917/11767POR / 28 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 7,159,496.62

Valoare eligibilă proiect: 7,136,350.78

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective
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Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de
Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"

Informaţii înregistrare solicitare: SMIS 115487 / 28 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 17,497,566.50

Valoare eligibilă proiect: 15,231,700.58

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie la unitatea sanitara - Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Rusdea" Baia Mare.
1. Obiectiv specific 1 al proiectului: Utilizarea surselor regenerabile de energie - energia geotermala, prin instalarea unui sistem cu
pompe de caldura;
2. Obiectiv specific 2 al proiectului: Utilizarea surselor regenerabile de energie si cogenerare de inalta eficienta prin dotarea centralei
termice cu instalatie de micro-cogenerare si instalarea de captatoare solare termice;
3. Obiectiv specific 3 al proiectului: Cresterea eficientei energetice a imobilului prin prin anveloparea termica a cladirii spitalului,
modernizarea instalatiei de iluminat i a instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum.

1. Scaderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile pentru consumuri proprii. Interventii: instalarea unui
sistem care utilizeaza energie regenerabila - pompe de caldura.
Utilizarea tehnologiilor de inalta eficienta si surselor regenerabile de energie pentru consumuri proprii. Interventii: instalarea
captatoarelor solare termice si dotarea centralei termice proprii cu instalatie de micro-cogenerare de inalta eficienta pt producere
energ electr si energ term;
Reducerea consumurilor proprii datorita anveloparii imobilului si modernizarii instalatiei de iluminat si a instalatiei de distributie a
agentului termi. Interventii: anveloparea cladirii (pereti exter, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), reabilit
sist de incalz prin inloc instal de distrib ag term pt incalzire si apa calda de consum, inloc corpuri incalz exist cu radiatoare,
reabilit instal de ilum in clad prin inloc corpurilor de ilumin exist cu corpuri de ilum cu efic energ ridicata si durata mare de viata.

Rezultate

Activităţi finanţate

Lucrari de crestere a eficientei energetice a imobilului (parte vitrata, parte opaca, sisteme de producere a energiei)

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in municipiul Baia Mare - Reabilitare
Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare, sediu liceu, cantina, camin 1 si camin 2

Informaţii înregistrare solicitare: 42920/11770POR / 28 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 17,757,212.42

Valoare eligibilă proiect: 17,757,212.42

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general:
Cresterea eficientei energetice a unui numar de 4 cladiri publice apartinand unitatii de invatamant Colegiului Transilvania Baia Mare
(cladire liceu, cantina, camin 1 si camin 2), prin lucrari de reabilitare termica si utilizarea energiei din surse regenerabile in aceste cladiri,
avand ca efect gestionarea inteligenta a energiei, reducerea emisiilor de CO2, imbunatatirea aspectului urbanistic, cresterea valorii
arhitecturale a Municipiului Baia Mare, precum si reducerea efortului bugetar datorita scaderii cheltuielilor cu utilitatile aferente cladirilor
care fac obiectul acestei investitii.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Scaderea consumului de energie finala din surse neregenerabile prin anveloparea cladirilor si reabilitarea, modernizarea
instalatiilor tremice si de iluminat artificial in liceu, cantina, camin 1 si camin 2 apartinand Colegiului Tehnic Transilvania Baia
Mare, intr-o perioada de 36 de luni
2. Scaderea a gazelor cu efect de sera, prin incadrarea indicelui anual specific de emisii echivalent CO2, la o valoare maxima de 30
Kg/mp/an ca urmare a anveloparii cladirilor si reabilitarii , modernizarii instalatiilor termice si de iluminat artificial, montarii
panourilor fotovoltaice si termosolare in cladirile: liceu, cantina, camin 1 si camin 2 ale Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare,
dupa 36 de luni de implementare
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3. Scaderea consumului anual de energie primara al cladirilor propuse spre reabilitarela circa 50% din cantitatea actuala, la finalul
implementarii proiectului, dupa 36 de luni de implementare a proiectului
4. Scaderea consumului anual specific de energie primara pentru incalzire sub valoarea de 100 kWh/mp/an, dupa 36 de luni de
implementare a proiectului
5. Atingerea unui nivel, la finalul implementarii proiectului, de minim 10% din consumul total de energie primara, care sa fie realizat
din surse regenerabile prin montarea de panouri fotovoltaice si panouri termosolare, in cele 4 cladiri, la finalul implementarii
proiectului, dupa 36 de luni.

Rezultat 1 General - Indicatori total proiect
I
ndicatori de realizare (de output) aferenti Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare - cladire liceu, cantina, camin 1 si camin 2:
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)
Valoare inceput implem. proiect 554,63; Valoare final implem. proiect 217,25
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare inceput implem. proiect 3423021,59; Valoare final implem. proiect 1138521,46

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirilor (de rezultat):
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 238,57; Valoare final implem. proiect 78,08

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirilor (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 1152,89; Valoare final implem. proiect 446,41
din care
- pt. incalzire/racire:
Valoare inceput implem. proiect 920,72; Valoare final implem. proiect 278,74
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 134883,98
din care
- pt. incalzire/racire
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0
- pt. preparare apa calda de consum
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 110628,25
- electric
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 24255,73

Rezultat 2 - Indicatori proiect cladire liceu

Indicator de realizare (de output) - aferent cladirii liceu
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)
Valoare inceput implem. proiect 227,68; Valoare final implem. proiect 79,56
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare inceput implem. proiect 1442914,66; Valoare final implem. proiect 461346,87

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii liceu (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 98,80; Valoare final implem. proiect 32,12

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii liceu (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 212,75; Valoare final implem. proiect 76,10
din care
- pt. incalzire/racire:
Valoare inceput implem. proiect 174,22; Valoare final implem. proiect 52,53
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 31198,58
din care
- pt. incalzire/racire
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0
- pt. preparare apa calda de consum
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 15599,29
- electric
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 15599,29

Rezultat 3 - Indicatori proiect cladire cantina

Indicator de realizare (de output) - aferent cladirii cantina
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)
Valoare inceput implem. proiect 81,42; Valoare final implem. proiect 31,88
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare inceput implem. proiect 483860,77; Valoare final implem. proiect 156820,52

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii cantina (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 34,597; Valoare final implem. proiect 10,730

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii cantina (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 377,43; Valoare final implem. proiect 145,40
din care
- pt. incalzire/racire:

Rezultate
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Valoare inceput implem. proiect 308,26; Valoare final implem. proiect 85,90
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 29127,04
din care
- pt. incalzire/racire
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0
- pt. preparare apa calda de consum
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 27011,74
- electric
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 2115,30

Rezultat 4 - Indicatori proiect cladire camin 1
I
ndicator de realizare (de output) - aferent cladirii camin 1
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)
Valoare inceput implem. proiect 122,87; Valoare final implem. proiect 54,62
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare inceput implem. proiect 748760,84; Valoare final implem. proiect 257377,11

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 1 (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 52,633; Valoare final implem. proiect 17,410

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 1 (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 281,59; Valoare final implem. proiect 111,40
din care
- pt. incalzire/racire:
Valoare inceput implem. proiect 219,41; Valoare final implem. proiect 69,10
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 37279,18
din care
- pt. incalzire/racire
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0
- pt. preparare apa calda de consum
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 34008,61
- electric
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 3270,57

Rezultat 5 - Indicatori proiect cladire camin 2

Indicator de realizare (de output) aferent cladirii camin 2
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2)
Valoare inceput implem. proiect 122,66; Valoare final implem. proiect 51,19
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare inceput implem. proiect 747485,32; Valoare final implem. proiect 262976,96

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 2 (de rezultat)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregen.) (tep)
Valoare inceput implem. proiect 52,540; Valoare final implem. proiect 17,820

Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii camin 2 (de realizare)
Consum anual specific de energie primara din surse neregen. (kWh/m2/an) total:
Valoare inceput implem. proiect 281,12; Valoare final implem. proiect 113,51
din care
- pt. incalzire/racire:
Valoare inceput implem. proiect 218,83; Valoare final implem. proiect 71,21
Consum anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare inceput implem. pr. 0; Valoare final implem. proiect 37279,18
din care
- pt. incalzire/racire
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 0
- pt. preparare apa calda de consum
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 34008,61
- electric
Valoare inceput implem. proiect 0; Valoare final implem. proiect 3270,57

Procentul (%) din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile (la nivel de proiect): 11,46%

Activităţi finanţate

Activitatea 1 Servicii de proiectare DALI, AE, ET, DTAC
Activitatea 2 Management de proiect
Activitatea 3 Executie lucrari si asistenta tehnica proiectant
Activitatea 4 Dirigentie de santier
Activitatea 5 Informare si publicitatea proiectului
Activitatea 6 Audit energetic si certificare energetica a cladirilor reabilitate termic

Nu este cazul.

Împrumuturi
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Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala Avram Iancu, Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 42914/11764POR/28.06.2017 / 28 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 5,167,322.64

Valoare eligibilă proiect: 4,967,719.02

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general al proiectului: Cresterea eficientei energetice in unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” .Scopul
proiectului ‹‹Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare – Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” ››
reprezinta eficientizarea consumului de energie al scolii (corp scoala, corp laborator de biologie impreuna cu sala festiva si corp sala de
sport) si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea surselor regenerabile de energiei.

Rezultate: Consum energetic scazut al cladirilor institutiei de invatamant Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Baia Mare
Imbunatatirea izolatiei termice prin anveloparea cladiriilor (pereti exter, ferestre, tampl, planseu peste ultimul nivel), inlocuirea cazanului
din centrala termica proprie, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrala pe biomasa,reabilit sist de incalz prin
inloc instal de distrib ag term pt incalz, inloc corpuri incalz exist cu radiat; reabilit sist de furniz apa calda de consum prin inloc instal de
distrib a ag term pt apa calda de consum; reabilit instal de ilum in clad prin inloc corpurilor de ilumin exist cu corpuri de ilum cu efic energ
ridicata si durata mare de viata.

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitati de crestere a performantei energetice a imobilului (parte vitrata, parte opaca, sisteme de producere a energiei)(

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala Dimitrie Cantemir Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 42819/11768POR / 28 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 5,568,185.24

Valoare eligibilă proiect: 5,536,856.89

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5563 LEI din data de 28 IUN 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea infrastructurii în ?coala Gimnazială Dimitrie
Cantemir din Baia Mare, prin lucrări de reabilitare termică şi utilizarea energiei din surse regenerabile, având ca efect gestionarea
inteligentă a energiei, reducerea emisiilor de CO2, îmbunătăţirea aspectului urbanistic, creşterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia
Mare, precum şi reducerea efortului bugetar datorită scăderii cheltuielilor cu utilităţile aferente clădirii.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reducerea cu peste 80% a consumului anual specific de energie primară pentru încalzire din surse neregenerabile în clădirea
?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare.
2. Creşterea consumului anual de energie primară din surse renegerabile la un nivel de peste 15 % din total consum de energie
primară al clădirii ?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare.
3. Reducerea cu peste 70% a emisiilor anuale de gaze cu efect de seră în cadrul ?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia
Mare
4. Creşterea eficienţei energetice a clădirii ?colii Gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare de la notarea energetica iniţială de
80,4 (conform Certificatului de performanţă energetică) la notarea energetică de 100.0 la finalul implementării proiectului.

R1: Consum anual specific de energie primară pentru incalzire din surse neregenerabile in clădirea Scolii Gimnaziale Dimitrie Cantemir
din Baia Mare scazut cu 224,16 kWh/m2/an
R2: Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total pentru incălzire/răcire, preparare apă caldă de consum,
electric crescut de la valoarea 0 la 100776.58 kWh/an la sfârşitul implementării proiectului .
R3: Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră scăzut cu 178.971,31 kg CO2/an
R4: Clădire cu aria utilă a spaţiului condiţionat de 4251,10 m2 reabilitata energetic si cu certificat de performanţă energetică emis.
Indicatori de realizare (de output) aferent cladirii Scolii Gimnaziale D. Cantemir Baia Mare: Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tone CO2) Valoare la inceputul implementarii proiectului 248,26 tone CO2; Valoare la finalul proiectului 69,29 tone CO2
Consumul anual de energie primara (kWh/an) Valoare la inceputul implementarii proiectului 1496182,19 kWh/an, Valoare la finalul
implementarii proiectului 535061,80 kWh/an Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii Scolii Gimnaziale D. Cantemir Baia Mare
Consum anual de energie finala in cladirea publică (din surse neregenerabile)(tep) Valoare la inceputul implementarii proiectului 103,10
tep, Valoare la finalul implementarii proiectului 26,16 tep; Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii Scolii Gimnaziale D. Cantemir
Baia Mare Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) total: Valoare la inceputul implementarii proiectului
351,95 kWh/m2/an din care pentru incalzire/racire 270,76 kWh/m2/an, Valoare totala la finalul implementarii proiectului 102,16

Rezultate

36



kWh/m2/an din care pentru incalzire/racire 46,60 kWh/m2/an, Consum anual de energie primara din surse regenerabile,(kWh/an) total:
Valoare totala la inceputul implementarii proiectului 0 kWh/an, Valoare totala la finalul implementarii proiectului 100776,58 kWh/an din
care: - pt incalzire/racire 71996,63 kWh/an, - pt preparare apa calda consum 28779,95 kWh/an, - electric 0 kWh/an

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Liceul cu
Program Sportiv Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 42929/28.06.2017 / 28 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 6,640,066.42

Valoare eligibilă proiect: 6,182,565.03

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

OS1: Reabilitarea termica a Liceului cu Program Sportiv din municipiul Baia Mare; reducerea consumului de combustibil conventional
utilizat la prepararea agentului termic pentru incălzire; reducerea cheltuielilor cu incalzirea in perioada de iarna; reducerea costurilor cu
climatizarea in perioada de vara prin realizarea, in termen de 16 luni, a unor lucrari corespunzatoare_D.A.L.I.:
- lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii (parte opaca si vitrata)
- lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum - lucrari de reabilitare/
modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri
- lucrari conexe necesare
2. OS2: Cresterea eficientei energetice (implicit imbunatatirea incadrarii energetice) a celor doua cladiri ale unitatii de invatamant prin
anveloparea termica a acestora, modernizarea instalatiei de iluminat si a celei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa
calda.
3. OS3: Promovarea utilizarii surselor de energie regenerabila, mai curate, cu emisii reduse de carbon si eficiente din punct de vedere
comercial prin realizarea lucrarilor si dotarilor specifice proiectate.
4. OS4: Optimizarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica la cele doua cladiri ale unitatii de
invatamant (lucrari menite sa elimine reparatiile curente pentru o lunga perioada de timp si implicit degrevarea bugetului administratiei
publice locale).

1. Rezultate în urma lucrărilor de reabilitare termica:
1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera redus
Total cladiri cu 236,21 echivalent tone CO2/an (304,92 valoare la inceput– 68,71 valoare la final) repartizat astfel: - cladire scoala cu
119,95 t CO2/an (157,91 valoare la inceput – 37,96 valoare la final)
- clădire internat cu 116,26 t CO2/an (147,01 valoare la inceput – 30,75 valoare la final)
2. Consumul anual de energie primara redus
Total cladiri cu 1.398.647,65 kWh/an (1.888.675,29 valoare la inceput - 490.027,64 valoare la final) repartizat astfel: - corp scoala cu
706.449,92 kWh/an (951.736,51 valoare la inceput – 245.286,59 valoare la final)
- corp internat cu 692.197,73 kWh/an (936.938,78 valoare la inceput – 244.741,05 valoare la final)
3. Consumul anual de energie finala in cladirea publica (surse neregenerabile) redus
Total cladiri cu 99,90 tep (127,75 tep valoare la inceput -27,85 tep valoare la final) repartizat astfel:
- corp şcoală cu 51,06 tep (64,05 valoare la inceput – 12,99 valoare la final)
- corp internat cu 48,84 tep (63,70 valoare la inceput – 14,86 valoare la final)
2. 4. Consum anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) redus
Total cladiri cu 589,26 kWH/m2/an (valoare la inceput 738,73 - 149,47 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 500,15
kWH/m2/an (549,59 valoare la inceput - 49,44 valoare la final) repartizat astfel:
- corp scoala cu 292,98 kWh/m2/an (376,08 valoare la inceput-83,10 valoare la final) din care incalzire/racire cu 259,54 kWh/m2/an
(272,63 valoare la inceput – 13,09 valoare la final)
- corp internat cu 296,28 kWh/m2/an (362.65 valoare la inceput – 66,37 valoare la final) din care incalzire cu 240,61kWh/m2/an (276,96
valoare la inceput – 36,35 valoare la final)
5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile total:
Total cladiri cu 108.255,33 (kWh/an) (0 valoare la inceput /108.255,33 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 60.200 kWh/an) (0
valoare la inceput - 60200 valoare la final) si 48055.33 kWh/an pentru preparare apa calda de consum(0 valoare la inceput - 48055.33
valoare la final)
-corp scoala: 35.000 kWh/an (0 valoare la inceput / 35.000 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 35.000 kWh/an) (0 valoare la
inceput – 35.000 valoare la final)
-corp internat: 73.255,33 kWh/an (0 valoare la inceput / 73.255,33 valoare la final) din care: pentru incalzire/racire: 25200 kWh/an) (0
valoare la inceput – 25200 valoare la final) si 48055.33 kWh/an pentru preparare apa calda de consum(0 valoare la inceput - 48055.33
valoare la final)
6. Valoare procentuala (%) utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea proiectului:
Total cladiri proiect 30.4%
-Corp internat 26,51%
-Corp scoala.31,20%

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Management proiect înainte de depunerea cererii de finanţare
2..Management de proiect (Activitaţi realizate dupa semnarea contractului de finanţare)
3.Publicitate si informare
4. Realizare P.T. şi D.E., asistenţă tehnică şi execuţie lucrari
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5.Servicii dirigenţie de santier
6.Servicii realizare audit energetic la terminarea lucrărilor

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - ?coala
Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 42959/11807POR / 29 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 7,159,496.64

Valoare eligibilă proiect: 7,136,350.80

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Cresterea performantei energetice, promovarea, implementarea şi gestionarea inteligenta a surselor de energie regenerabila in unitatile
de invatamant; mentinerea unui consum redus de energie si limitarea gazelor cu efect de sera, ameliorarea aspectului urbanistic al
municipiul Baia Mare.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare; reducerea consumului de combustibil
conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incălzire; reducerea cheltuielilor cu incalzirea in perioada de iarna; reducerea
costurilor cu climatizarea in perioada de vara prin realizarea, in termen de 16 luni, a unor lucrari corespunzatoare D.A.L.I. prin:
2. - lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii (parte opaca si vitrata)
3. - lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
4. - lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri
5. - lucrari conexe necesare
6. OS1: Cresterea eficientei energetice (implicit imbunatatirea incadrarii energetice) a celor doua cladiri ale unitatii de invatamant
prin anveloparea termica a acestora, modernizarea instalatiei de iluminat si a celei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa
calda.
7. OS2: Promovarea utilizarii surselor de energie regenerabila, mai curate, cu emisii reduse de carbon si eficiente din punct de
vedere comercial prin realizarea lucrarilor si dotarilor specifice proiectate.
OS3: Optimizarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica la cele doua cladiri ale unitatii de
invatamant (lucrari menite sa elimine reparatiile curente pentru o lunga perioada de timp si implicit sa degreveze bugetul administratiei
publice locale).

1. Rezultate în urma lucrărilor de reabilitare termică:
1.1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2) cu 233,34 t CO2 (326,22 t CO2 - 92,88 t CO2)
1.2. Reducerea consumul anual de energie primară (kWh/an) cu 379.378,92 (1.958.872,55 kWh/an-580.493,63 kWh/an)
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirilor (de rezultat):
1.3. Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): 98,42 tep (132,61 tep - 34,19 tep)
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare):
1.4. Reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an)total 995,01
kWh/m2/an(1.194,20kW/m2/an -199,10 kW/m2/an) din care:
- pentru inclazire: 585,18 kWh/m2/an (601,35 kWh/m2/an - 21,77kWh/m2/an)
- pentru răcire - nu este cazul
1.5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) 50.400 kWh/an total din care:
-pentru incalzire: 50.400 kWh/an
-pentru răcire - nu este cazul
-pentru preparare apa calda de consum -
-electric - nu este cazul
1.6. Valoare procentuala (% )utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea proiectului: 31,33%_sala
de sport respectiv 16,52%_corp şcoală
1.7. Numar de cladiri reabilitate termic avand certificat energetic la finalizarea lucrarilor: 2
1.8. Numar cazane performante in condensatie si o distributie nou dimensionata completata cu centrala pe surse regenerabile: 1 centrala
pe peleti respectiv 1 centrală pe gaz.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Management proiect înainte de depunerea cererii de finanţare
2..Management de proiect (Activitaţi realizate dupa semnarea contractului de finanţare)
3.Publicitate si informare
4. Realizare P.T. şi D.E., asistenţă tehnică şi execuţie lucrari
5.Servicii dirigenţie de santier
6.Servicii realizare audit energetic la terminarea lucrărilor

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Gradinita cu
Program Prelungit „Micul Print” Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 110445 / 28 IUL 2017
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Valoarea totală proiect: 1,904,799.02

Valoare eligibilă proiect: 1,667,289.91

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare, Obiectiv specific: Cresterea eficientei
energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Micul Print din municipiul Baia Mare prin lucrari de reabilitare termica si eficientizare
energetica, in termen de 31 luni

Rezultat: Consum energetic scazut al cladirii institutiei de invatamant
Dupa realizarea lucrarilor, se vor obtine (conform AE): reducerea consum. total. an. specif. de energ. finala de la 304,800 la
115,000 kWh/m2an, reducerea consum. total an. specif. de energ. fin. pt încalzire spa?ii de la 236,800 la 60,260 kWh/m2an - o
reducere de 74,55%, reduc. GES de 59120,00 kg CO2/an, reduc. consum total anual. spec. de energ. fin. pt. iluminat de la
22,600 la 9420 kWh/m2an, consum total anual specif. de energ. fin. din surse regenerabile 51,76 kWh/m2an, energia din surse
regenerabile atingand 34,43% din total consum de energ. prim. al cladirii.
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii: Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2): Val. la inceput pr. 77,92 Val. la
fin. pr.: 18,80; Consumul anual de energie primara (kWh/an): Val. la inceput pr. 455796,50 Val. la fin. pr.: 120226,75.
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):
Consum an.de energie fin. in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): Val. la inceput pr.: 32,42 Val la fin. pr.: 6,73
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare):
Consum an. specif. de energ. primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total: Val. la inceput pr.: 386,32 Val la fin. pr.:
87,70, din care:
-pentru incalzire/racire: Val. la inceputul pr: 277,06 Val la fin. pr: 30,77
Consumul an. de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.:11760,00 din care:
- pentru incalzire/racire: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr: 11760,00
-pentru preparare apa calda de consum: Val. la inceput pr:0 Val la fin. pr: 0
-electric: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.: 0.

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectare DALI + PT, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Management proiect, Executie lucrari, Dirigentie de santier, Audit
energetic la terminarea lucrarilor, Informare si publicitate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala "Ion Luca Caragiale" Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 47969 / 02 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 4,775,218.79

Valoare eligibilă proiect: 4,549,574.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare, Obiectiv specific: Cresterea eficintei
energetice a Scolii Gimnaziale Ion Luca Caragiale din municipiul Baia Mare prin lucrari de reabilitare termica si eficientizare energetica, in
termen de 31 luni

Rezultat: Consum energetic scazut al cladirii institutiei de invatamant
Dupa realizarea lucrarilor, se vor obtine (conform AE): reducerea consum. total. an. specif. de energ. finala de la 267,600 la
100,600 kWh/m2an, reducerea consum. total an. specif. de energ. fin. pt încalzire spatii de la 223,830 la 69,650 kWh/m2an - o
reducere de 68,88%, reduc. GES de 136.723,17 kg CO2/an, reduc. consum total anual. spec de energ. fin. pt. iluminat de la
22,050 la 9,190 kWh/m2an,consum total anual specif. de energ. fin. din surse regenerabile 47,52 kWh/m2an, energia din surse
regenerabile atingand 30,01% din total consum de energ. prim. al cladirii.
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii: Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2/an): Val. la inceput pr 179,72
Val. la fin. pr.: 42,90 Consumul anual de energie primara (kWh/an): Val. la inceput pr. 1089316,86 Val. la fin. pr.: 399.963,92.
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):
Consumul an.de energie fin. in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): Val. la inceput pr.: 72,65 Val la fin. pr.: 14,40
Indicator de proiect (suplim) aferent cladirii (de realizare):
Consumul an. specif. de energie primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total: Val. la inceput pr.: 345,06 Val la fin. pr.:
88,68, din care
-pentru inclazire/racire: Val. la inceputul pr.: 261,88 Val la fin. pr.: 25,89
Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: Val. la inceput pr.: 0 Val la fin. pr.: 120010,81, din
care -pentru incalzire/racire: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.: 120010,81
-pentru preparare apa calda de consum: Val. la inceput pr.: 0 Val la fin. pr.: 0
-electric: Val. la inceput pr.: 0 Val la final:0

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectare DALI + PT, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Management proiect, Executie de lucrari, Dirigentie de santier, Audit
energetic la terminarea lucrarilor, Informare si publicitate
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Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala „Dr. Victor Babes” Baia Mare

Informaţii înregistrare solicitare: 116211 / 02 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 5,231,070.74

Valoare eligibilă proiect: 4,994,349.39

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare; Obiectiv specific: Cresterea eficientei
energetice a Scolii Gimnaziale Dr. Victor Babes din municipiul Baia Mare prin lucrari de reabilitare termica si eficientizare energetica, in
termen de 31 luni.

Rezultat: Consum energetic scazut al cladirii institutiei de invatamant
Dupa realizarea lucrarilor, se vor obtine (conform AE): reducerea consum. total. an. specif. de energ. finala de la 292,600 la
94,700 kWh/m2an, reducerea consum. total an. specif. de energ. fin. pt încalzire spa?ii de la 245,790 la 60,450 kWh/m2an - o
reducere de 75,41%, reduc. GES de 157.771,87 kg CO2/an, reduc. consum total anual. spec. de energ. fin. pt. iluminat de la
21,460 la 8,940 kWh/m2an, consum total anual specif. de energ. fin. din surse regenerabile 24,07 kWh/m2an, energia din surse
regenerabile atingand 12,62% din total consum de energ. prim. al cladirii.
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii: Nivel anual specific GES (echivalent tone CO2/an): Val. la inceput pr.231,80
Val. la fin. pr.: 74,02; Consumul anual de energie primara (kWh/an): Val. la inceput pr.1.396.239,93 Val. la fin. pr.:570.513,72.
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):
Consum an.de energie fin. in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): Val. la inceput pr.: 94,078 Val la fin. pr.:26,52
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare):
Consum an. specif. de energ. primara (din surse neregenerabile) (kWH/m2/an) total: Val. la inceput pr.: 373,46 Val la fin. pr.:
133,34, din care:
-pentru incalzire/racire: Val. la inceputul pr: 287,57 Val la fin. pr: 42,57
Consumul an. de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.:71991,83 din care:
- pentru incalzire/racire: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr: 71991,83
-pentru preparare apa calda de consum: Val. la inceput pr: 0 Val la fin. pr: 0
-electric: Val. la inceput pr.:0 Val la fin. pr.: 0.

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectare DALI + PT, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Management proiect, Executie lucrari, Dirigentie de santier, Informare si
publicitate, Audit energetic la treminarea lucrarilor

Împrumuturi

Titlul proiectului: Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 740 copii şi 260 tineri şi adulti: Educaţie pentru viitor

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 9,329,705.60

Valoare eligibilă proiect: 9,329,705.60

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

OBIECTIV GENERAL: cresterea accesului si participarii la educatie pentru 740 copiii cu varsta intre 2 si 16 ani din grupuri vulnerabile si a
200  tineri/adulti care nu si-au finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza
unui plan educational individualizat, intr-o abordare integrata, adresandu-neinclusivparintilor/tutorilor sau personalulului implicat in actul
educational

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizarea parintilor/tutorilor si a comunitatii despre importanta includerii copiilor in programe de
educatie timpurie
- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de  parintii
acestora/spectacol;
- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 parinti/seminar;
- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5 ani
(medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind
utilizata si ca masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.
4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele partenere/associate
Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara in activitati educationale si furnizarea de
sprijin pentru participare
- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;
- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT

Rezultate
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Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara in activitati educationale si furnizarea de
sprijin pentru participare
- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;
- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT
Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo unde se poate, dar in special a
parintelui/tutorelui);
260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati
Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.
- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat pe durata
a 5 semestre scolare;
100 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda
Rezultate Subactivitatea 2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.
- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea
retragerii copiilor din programul de gradinita si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de
abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);
- 200 de copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.
Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului), in grupuri de aproximativ 20-25 copii, a cate 10 zile
Rezultate Subactivitatea 2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii copiilor de varsta anteprescolara si
prescolara la activitati educationale.
- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
- 26 grupe parinti/tutori formate;
- minim 156 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie de nevoie si sedinte individuale);
Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- 60 de copii de varsta anteprescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la cresa (sa se acopere cheltuielile cu
hrana aferenta participarii la cresa);
- 60 de copii de varsta prescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la gradinita (sa se acopere cheltuielile cu
hrana aferenta participarii la gradinita);
Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material
Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar indirect si a comunitatii despre importanta
participarii copiilor la programul de invatamant obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii rezultatelor scolare.
- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile partenere/asociate, estimand ca participanti aproximativ 200 elevi/campanie;
- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;
- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.
Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in grupuri vulnerabile care pot genera riscuri
in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala, rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului, parinti cu nivel de
educatie scazut etc) in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in GT;
- 480 dosare de includere in GT;
- 1 baza de date cu GT.
Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresterii participarii elevilor de 6-16 ani la educatie, continuarea educatiei si
prevenirea abandonului.
- Minim 1440 sedinte de consiliere  furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor acestora.;
- 480 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) de sprijin.
Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu dizabilitati/nevoi educationale deosebite,
institutionalizati).
- 40 copii beneficiaza de fizioterapie
- 40 copii beneficiaza de personal de sprijin
- 80 copii beneficiaza de interventie terapeutica specializata (psihoterapie)
Rezultate Subactivitatea 5.3: implicarea comunitatii in vederea rezolvarii problemelor corelate cu participarea elevilor la scoala si
diminuarea parasirii timpurii a scolii.
- 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, in activitati in unitatile de invatamant pentru
cresterea implicarii acestora in procesul educational;
- Crearea a 4 echipe de „antrenori” care sa sprijine alcatuirea propunerilor de campanii de voluntariat;
- Participarea a 4 unitati scolare in cadrul unui concurs de idei de campanii de voluntariat;
- Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de constientizare a importantei participarii copiilor la invatamantul
obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii la invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de obiective ecologice;
- 1 eveniment concurs, cu participarea celor 8 propuneri de campanii de voluntariat;
- Selectionarea a 4 campanii de voluntariat pentru implementarea lor efectivat;
- Implementarea a 4 campanii de voluntariat.

Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinte imbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate crescuta a rezultatelor scolare, reducerea ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii.
- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat participa
la activitati educationale de tipul „scoala de dupa scoala”;
- Program „scoala de dupa scoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;
- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;
- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul educational individualizat;
Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu, cresterea
atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.
- 372 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in
public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.
- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 372 copii pe durata a 5 semestre scolare;
- Derularea a cate 4 ateliere/zi;
- Organizarea de expozitii arta, mici spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite teme etc
Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la
invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata proiectului la cate o tabara de 5 zile avand
obiective individuale stabilite prin planul educational individualizat;
- 480de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;
Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la scoala si a dezvoltarii armonioase a copiilor.
- 480 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
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- 48 grupe parinti/tutori formate;
- minim 288 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate);
Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viata imbunatatite la 480 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (sanatate mentala, nutritie,
igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate 50 minute/sedinta;
- 48 grupe elevi;
- minim 384 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate).
Rezultate Subactivitatea 8.1: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni
Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;
- Cei 480 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte,
incaltaminte, rechizite, produse de igiena).
Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea
sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea nivelului de educatie;
Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitati imbunatatite la nivelul tinerilor si adultilor participanti la program „a doua sansa”.
- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6 sedinte a cate 2 ore;
- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare in voluntariat;
- 15 de grupe formate;
Rezultate Subactivitatea 9.3: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea
sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat;
- 8 dosare de a doua sansa intocmite;
- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la „a doua sansa”.
Rezultate Subactivitatea 9.4: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea
sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti beneficiaza de sprijin in cuantum de 100 lei/luna pentru participarea la a doua sansa;
Sprijinul in valoare de 100 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza unei proceduri realizate
Rezultate Subactivitatea 10.1: abilitati/competente imbunatatite la 260 cadre didactice.
- 260 cadre didactice  dobandesc competente superioare in domeniul „metode de predare/învăţare activ-participative, interactive
şi centrate pe copil”
- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant partenere/asociate;
- 50 de cadre vor primi subventie pt implementarea de activitati suport in valoare de 900 lei;
Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite
Rezultate Subactivitatea 11.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului
Rezultate Subactivitatea 11.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Implementarea unei campanii continue de combatere a discriminariisiconstientizarii cu privire la importanta educatiei
timpurii, in sprijinul identificarii, recrutarii, inscrierii si motivaiipentru participare a minim 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la
cresa/gradinita
Activitatea 2. Furnizarea de masuri si programe educationale cu scopul dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT
Activitatea 3. Furnizarea de sprijin in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260 copii cu varsta intre 2 si 5
aniselectionati in GT.
Activitatea 4. Implementarea unei campanii continue de combatere a discriminarii si a segregarii copiilor din grupuri vulnerabile,
aconstientizarii cu privire la importanta educatiei, in sprijinul identificarii, recrutarii, inscrierii si motivariiparticipariia minim 480 de copii cu
varstele intre 6 si 16 anila invatamantul obligatoriu.
Activitatea 5. Imbunatatirea contextului educational, cu accent pe nevoile copiilor cu dizabilitati.
Activitatea 6. Furnizarea de servicii si programe pentru crestereaparticiparii si a calitatii rezultatelor scoale pentru cei 480 copii cu varsta
intre 6 si 16 ani selectionati in GT.
Activitatea 7. Furnizarea de masuri si programe educationale cu scopul dezvoltarii armonioasea celor 480 de copii cu varsta intre 6 si 16
ani selectionati in GT.
Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material la cei 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT pentru facilitarea
accesului la educatie pe durata a 5 semestre scolare
Activitatea 9. Implementarea unei campanii continue de promovare a educatiei pe tot parcursul vietii, cu scopul identificarii, recrutarii,
inscrierii si motivariiparticipariia minim 200 de tineri si adulticare nu au finalizat invatamantul obligatoriu la programe de a doua sansa
Activitatea 10. Furnizarea de servicii de a doua sansa pentru 200 de tineri si adultiselectionati in GT.
Activitatea 11. Furnizarea de sprijin la cei 200 tineri si adultiselectionati in GT pentru facilitarea participarii la programe de a doua sansa
Activitatea 12. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatiriiparticiparii la educatiela 260 cadre didactice.
Activitatea 13. Managementul de proiect
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Împrumuturi

Titlul proiectului: MOTIVEZI ?I ÎNDEPĂRTEZI ABANDONUL!

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 8,758,981.00

Valoare eligibilă proiect: 8,758,981.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

A0.Managementul proiectului
A1. Organizare si derulare achizitii publice:
A2. Informare si inregistrare grup tinta
A3. Evaluare si elaborare planuri educationale
A4. Dezvoltare profesionala cadre didactice
A5. Atragerea si motivarea cadrelor didactice
A6. Organizare activitati educationale pentru elevi anteprescolari si prescolari
A7. Organizare activitati educationale pentru ciclul primar
A8. Organizare activitati educationale pentru ciclul gimnazial
A9. Facilitarea accesului la educatie
A10. Parteneriate si schimb de experienta

Împrumuturi

Titlul proiectului: ?coala aşa cum ne place!”- Măsuri integrate de creştere a accesului şi participării copiilor, tinerilor şi
adulţilor la educaţie

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 9,294,069.70

Valoare eligibilă proiect: 9,294,069.70

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

OBIECTIV GENERAL: imbunatatirea accesului si participarii la educatie pentru 260 copiii din grupuri vulnerabile intre 2 si 5 ani, 480 copii
din grupuri vulnerabile intre 6 si 16 ani, a 200  tineri/ adulti care nu si-au finalizat studiile obligatorii, din municipiul Baia Mare prin
implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza unui plan educational individualizat, intr-o abordare integrata,
adresandu-ne si parintilor/tutorilor sau personalulului implicat in actul educational

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizareaparintilor/tutorilor si a comunitatii despre importanta includerii copiilor in programe de
educatie timpurie
- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de  parintii
acestora/spectacol;
- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 parinti/seminar;
- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5 ani
(medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind
utilizata si ca masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.
- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiunescolile/gradinitele partenere/asociate.
Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varstaanteprescolara si prescolara in activitatieducationale si furnizarea de
sprijin pentru participare
- 60 copii de varstaanteprescolarainclusi in GT;
- 200 copii varstaprescolarainclusi in GT
-260 dosare beneficiari intocmite;
- 1 baza de date GT;
Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaanteprescoala si prescolara la activitatieducationale.
- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo unde se poate, dar in special a
parintelui/tutorelui);
260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati
Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaprescolara la activitatieducationale.

Rezultate
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- 100 copii de varstaprescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat pe durata
a 5 semestre scolare;
- 100 copii de varstaprescolarabeneficiaza de hrana calda.
2 gradinitiebeneficiaza de infrastructura educationalaimbunatatita
Rezultate Subactivitatea2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaprescolara la activitatieducationale.
- 200 copii de varstaprescolarabeneficiaza de program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea
retragerii copiilor din programul de gradinita si crestereaatractivitatiiparticiparii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de
abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);
- 200 de copii de varstaprescolarabeneficiaza de hrana calda.
- Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului), in grupuri de aproximativ 20-25 copii, a cate
10 zile.
Rezultate Subactivitatea2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii copiilor de varstaanteprescolara si
prescolara la activitatieducationale.
- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
- 26 grupe parinti/tutori formate;
- minim 156 desedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie de nevoie si sedinte individuale);
Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaanteprescoala si prescolara la activitatieducationale.
- 60 de copii de varstaanteprescolarabeneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la cresa (sa se acopere cheltuielile cu
hrana aferenta participarii la cresa);
60 de copii de varstaprescolarabeneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la gradinita (sa se acopere cheltuielile cu hrana
aferenta participarii la gradinita
Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varstaanteprescoala si prescolara la activitatieducationale.
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material
Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar indirect si a comunitatii despre importanta
participarii copiilor la programul de invatamant obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si crestereacalitatii rezultatelor scolare.
- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile partenere/asociate, estimand ca participanti aproximativ 200 elevi/campanie;
- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;
4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar
Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in grupuri vulnerabile care pot genera riscuri
in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala, rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului, parinti cu nivel de
educatiescazutetc) in activitatieducationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in GT;
- 480 dosare de includere in GT;
- 1 baza de date cu GT.
Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresteriiparticiparii elevilor de 6-16 ani la educatie, continuarea educatiei si
prevenirea abandonului.
- Minim 1440sedinte de consiliere furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor acestora.;
480 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) desprijin
Rezultate Subactivitatea 5.1: imbunatatireaconditiilor de educatie si crestereaatractivitatiieducatieie in scolile partenere/asociate.
- 3 unitatiscolare vor beneficia imbunatairea infrastructurii educationale: echipamente TIC, mobilier, modernizare/reabilitare/adaptare
spatii;
Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu dizabilitati/nevoi educationale deosebite,
institutionalizati).
- 70 de copii cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale beneficiaza de sprijin;
- Dintre acestia, 40 copii beneficiaza de fizioterapie;
- 70 copii cu nevoi educationale speciale beneficiaza de psihoterapie;
- 70 copii cu nevoi educationale speciale beneficiaza de persona de sprijin;;
- 30 copii institutionalizatibeneficiaza de psihoterapie
Rezultate Subactivitatea 5.3:implicarea comunitatii in vederea rez probl corelate cu participarea elevilor la scoala si diminuarea parasirii
timpurii a scolii.
1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi,inclusiv angajatori,in activ in unitatile de inv pentru crestereaimplicarii acestora in
procesul educational
Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinteimbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate crescuta a rezultatelor scolare, reducerea ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii.
- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat participa
la activitatieducationale de tipul „scoala de dupascoala”;
- Program „scoala de dupascoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;
- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;
- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul educational individualizat;
Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu,
crestereaatractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.
- 372 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in
public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.
- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 372 copii pe durata a 5 semestre scolare;
- Derularea a cate 4 ateliere/zi;
- Organizarea de expozitii arta, mici spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite teme etc
Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la
invatamantul obligatoriu, crestereaatractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata proiectului la cate o tabara de 5 zile avand
obiective individuale stabilite prin planul educational individualizat;
480de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere
Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la scoala si a dezvoltarii armonioase a copiilor.
- 480 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
- 48 grupe parinti/tutori formate;
- minim 288 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate);
Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viataimbunatatite la 480 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (sanatate mentala, nutritie,
igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate 50 minute/sedinta;
- 48 grupe elevi;
- minim 384 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate).
Rezultate Subactivitatea 8.1: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni
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Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;
- Cei 480 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte,
incaltaminte, rechizite, produse de igiena).
Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea nivelului de educatie;
Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitatiimbunatatite la nivelul tinerilor si adultilorparticipanti la program „a doua sansa”.
- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6sedinte a cate 2 ore;
- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare in voluntariat;
- 15 de grupe formate;
Rezultate Subactivitatea 10.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat organizate;
Rezultate Subactivitatea10.2: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat;
- 8 dosare de a doua sansaintocmite;
- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la „a doua sansa”.
Rezultate Subactivitatea11.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
crestereasanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adultibeneficiaza de sprijin in cuantum de 150 lei/luna pentru participarea la a doua sansa;
- Sprijinul in valoare de 150 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza unei proceduri realizate.
Rezultate Subactivitatea 12.1: abilitati/competente imbunatatite la 260 cadre didactice.
- 260 cadre didactice  dobandesc competente superioare in domeniul „educatiei parentale si implicariiparintilor in actul
educational”
- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant partenere/asociate;
- 40 de cadre vor primi subventiept implementarea de activitati suport in valoare de 1000 lei;
- Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite.
Rezultate Subactivitatea 13.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificarietc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Rezultate Subactivitatea 13.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport optim
cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificarietc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participariipentru minim 260 copii cu
varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la educatie a copiilor din grupuri
vulnerabile.
Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor in
activitatieducationale.
Activitatea 3. Furnizarea de sprijin in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260 copii cu varsta intre 2 si 5
aniselectionati in GT
Activitatea 4. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 480 de copii cu
varstele intre 6 si 16 anicontribuind si la desegregarea copiilor din grupuri vulnerabile si combaterea discriminarii cu privire la accesul lor
la educatie
Activitatea 5. Imbunatatirea contextului educational in vederea cresteriiatractivitatiieducatiei pentru copiii selectionati in GT, in special a
celor cu dizabilitati, si a combaterii discriminarii de orice tip care ar putea bloca accesul copiilor la educatie
Activitatea 6. Furnizarea de servicii si programe pentru crestereaparticiparii si a calitatii rezultatelor scoale pentru cei 480 copii cu varsta
intre 6 si 16 ani selectionati in GT
Activitatea 7. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a celor 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT prin implicarea lor si a
parintilor/tutorilor in activitatieducationale
Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material la cei 480 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT pentru facilitarea
accesului la educatie pe durata a 5 semestre scolare
Activitatea 9. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 200 de tineri si
adulticare nu au finalizat invatamantul obligatoriu in vederea participarii la programe de a doua sansa, de tip a doua sansa si formare
profesionala si combaterea discriminarii cu privire la finalizarea educatiei obligatorii a tinerilor/adultilor din grupuri vulnerabile
Activitatea 10. Furnizarea de servicii de a doua sansa pentru 200 de tineri si adultiselectionati in GT
Activitatea 11. Furnizarea de sprijin la cei 200 tineri si adultiselectionati in GT pentru facilitarea participarii la programe de a doua sansa
Activitatea 12. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatiriiparticiparii la educatiela 260 cadre didactice din scolilepartenere sau
asociate in proiect
Activitatea 13. Managementul de proiect

Împrumuturi
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Muncipiul Baia Mare este o administraţie publică locală reprezentand totalitatea organelor cu competenţă generală sau specială
constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale, organizata pe compartimentele,
avand in subordine mai multe servicii specializate (un serviciu specializat care are rol de gestionare si solutionare a problemelor sociale,
economice, de infrastructura publica, strategii si planuri de dezvoltare). Aceste servicii vor fi implicate direct in implementarea proiectului
propus. Solicitantul, prin aparatul propriu, are vasta experienta in implementarea de proiecte cu fonduri externe sau guvernamentale cu
impact major asupra populatiei baimarene, cu teme relevante pentru prezentul proiect, care vine in completarea rezultatelor obtinute
anterior. Intelegand rolul important al dezvoltarii prin portofolii de proiecte, UAT Baia Mare a sustinut, initiat si dezvoltat proiecte in toate
domeniile de activtate publica. Solicitantul este implicat in toate activitatie proiectului, asumandu-si astfel in mod direct si concret
responsabilitatea obtinerii rezultatelor si a indicatorilor stabiliti. Solicitantul are experienta semnificativa in domeniul proiectului propus, si-a
asumat interventia in aceasta directie prin strategiile de dezvoltare (SIDU, PAED, PMUD, SCBM, SSBM) pe termen mediu (2020) si lung
(2030), contribuie cu experienta specifica in implementarea de proiecte cu fonduri nerambursabile externe, pune la dispozitia proiectului
resursele umane si materiale necesare, cu competente si expertiza relevanta in activitatile specifice ale proiectului, cat si in implementare
si sustenabilitate, si contribuie la bugetul proiectului cu buget propriu.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  2

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MAREDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditatăTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

26642900Cod de înregistrare fiscală/CIF:

859735117ANumăr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

01/01/1960

8531 - Invatamant secundar generalCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

NU

Municipiul Baia Mare, România, Str. Arenei nr. 15, , judeţul Maramureş, cod poştal 430414,
România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0262210180 / 0262210180

scoalanbalcescu1@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.sc-n-balcescu-bm.scoli.edu.ro

director

Silvia Florina Pop

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0740855298 / 0262210180

popsilviaflorina@yahoo.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA BAIA
MARE

ALEEA SERELOR, nr.2A,
Localitate Municipiul Baia Mare,
Cod postal: ,Maramureş,
România

RO09TREZ43621
D426000XXXX

BAIA MARE

DATE FINANCIARE

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

42 1,043,560.0001/01/2013 -
31/12/2013

42 1,265,290.0001/01/2014 -
31/12/2014

42 1,371,130.0001/01/2015 -
31/12/2015

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Incluziunea Socială a Copiilor prin Acces la EducaţiE –PEC024

PEC024

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 05/SC/SEE / 23 IAN 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IAN 2015

30 APR 2016

Valoarea totală proiect: 375,298.00 LEI

LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Fondul Român de Dezvoltare Socială

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Proiectul isi propune sa intervina in trei pungi ale saraciei de la nivelul municipiului Baia Mare (cartier Vasile Alecsandri/Hotvon, cartier
Craica si cartier Ferneziu) caracterizate prin saracie extrema, abandon scolar ridicat si pericol crescut de separare a copiilor de parintii
lor, prin realizarea unei retele sociale de sprijin reprezentate de 3 Centre (Centrul de Reabilitare Sociala pentru copii aflati in situatie de
risc, Centrul de Educatie Sanse Egale si Centrul de Incluziune a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate si a celor cu talente
deosebite) ce vizeaza furnizarea unui pachet de servicii integrate reprezentat de acces la educatie informala

-PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR
-AMENAJARE, DOTARE CENTRU DE EDUCATIE SANSE EGALE

Rezultate

SCOALA DUPA SCOALA
EDUCATIE TIMPURIE
AMENAJARE, DOTARE CENTRU DE EDUCATIE SANSE EGALE
SERVICII CATERING

Activităţi finanţate

FINANŢĂRI

Asistenţă solicitată

P2 este o unitate scoala urmarind dezvoltarea personală si educationala a elevilor, într-o abordare holistica (educaţie, abilităţi personale,
abilităţi sociale, etc.), implicand cat mai multi actori relevanti (părinţi, comunitate, instituţiile publice şi societatea civilă) . Scoala
gestioneaza programul educational pentru peste 500 elevi, de la nivel prescolar, primar, gimnazial, a doua sansa nivel primar, a doua
sansa nivel secundar inferior. Activitatea de educatie este completata si de activitati de tipul „after school”.Am dezvoltat activitatea
institutiei inclusiv prin programe, proiecte şi parteneriate educaţionale finantate prin fonduri nerambursabile, inclusiv in colaborare cu
solicitantul. Scoala are in aria de inregistrare zona marginalizata vizata in proiect, copiii din comunitate fiind inscrisi la scoala noastra.
Avem o continua preocupare pentru a raspunde nevoile acestora pentru a creste gradul de participare, diminua abandonul scolar si a-si
imbunatati rezultatele scolare.In proiectul propus, scoala va contribui la:  Furnizarea de masuri educationale copiilor din grupul tinta si a
doua sansa pentru adulti, in Activitatile 3 si 4.Scoala va colabora alaturi de ceilalti parteneri la identificarea beneficiarilor si recrutarea lor
in grupul tinta (Activitatea 2) si va sprijini furnizarea de activitati de sanatate mentala adresate copiilor din grupul tinta (Subactivitatea
9.1).Astfel, P2 are experienta semnificativa in domeniul proiectului propus, contribuie la proiect cu experienta specifica in implementarea
de proiecte cu fonduri nerambursabile, pune la dispozitia proiectului resursa umana cu competente si expertiza relevanta atat in serviciile
furnizate prin proiect.

STRUCTURA GRUPULUI
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

105525_Decl_privind_evit_dublei_finantari_S.pdf

16/12/2016 Declaratie privind evitarea dublei finantari MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc calificari Darabus Stefan.pdf

16/12/2016 Dimplome si calificari darabus Stefan - manager proiect - HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Darabus Stefan.pdf

16/12/2016 CV darabus Stefan-manager proiect HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc.justificative DARABUS STEFAN SD.pdf

16/12/2016 Doc.justificative Darabus Stefan - manager proiect - HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL HHC.pdf

16/12/2016 HCL partieicpare MBM in proiectul Masuri integrate in domeniul
educatiei...

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie privind eligibilitatea TVA S.B.N SD.pdf

16/12/2016 Declaratie eligibilitate TVA - S.N.B.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie privind evitarea dublei finantari HHC SD.pdf

16/12/2016 Declaratie privind evitarea dublei finantari HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie TVA 105525 HHC SD.pdf

16/12/2016 Declaratie privind eligibilitatea TVA - HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Diplome si calificari Pop Silvia.pdf

16/12/2016 Diplome si calificari Pop Silvia-coord.masuri educ SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate TVA MBM SD.pdf

16/12/2016 Declaratie eligibilitate TVA - MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate MBM SD.pdf

16/12/2016 Declaratie eligibilitate MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate 105525 HHC SD.pdf

16/12/2016 Declaratie eligibilitate HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie de eligibilitate S.B.N.SD.pdf

16/12/2016 Declaratie eligibilitate S.N.B.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie angajament 105525 HHC SD.pdf

16/12/2016 Declaratie angajament HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Alocare bugetara Liceul Sportiv BM.pdf

16/12/2016 Alocare bugetara Liceul Sportiv BME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente Flavia Sabau.pdf

16/12/2016 Doc.justificative Sabau Flavia - coord.masuri educ MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Diplome Flavia Sabau.pdf

16/12/2016 Diplome si calificari Sabau Flavia - coord.masuri educ.MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 Analiza nevoi.pdf

16/12/2016 Anexa 2 Analiza nevoi826535B056053622466403F0FB56C74CC5D15A72F1BCD58C4550A88
1B8C69577

Retea scolara 2015-2016 aprobata prin HCL 414din2014.pdf

16/12/2016 Retea scolara 2015-2016 aprobata prin HCL 414din2014E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Pop Silvia Florina.pdf

16/12/2016 CV Pop Silvia Florina - Coord.masuri educationale SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord colaborare hhc (1).pdf

16/12/2016 Acord colaborare unitati invatamantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Flavia Sabau MBM.pdf

16/12/2016 CV Flavia Sabau - Coord.masuri educ. MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc justificative Pop Silvia.pdf

16/12/2016 Doc justificative Pop Silvia - coord.masuri educ SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nota justificativa parteneriat HHC  Solicitant.pdf

16/12/2016 Nota justificativa privind valoarea adaugata a parteneriatuluiE5751769126208BD8FFB0EC77798B2373BFDB30FE1E86FF51ACDE3
405D0B799B
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ISO 14001 MBM.pdf

16/12/2016 ISO 14001 MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Procura Notariala S.pdf

16/12/2016 Procura Notariala semnatura electronica MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie privind evitarea dublei  finantari SNB.pdf

16/12/2016 Declaratie privind evitarea dublei  finantari SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ACORD PARTENERIAT 105525 semnat (1).pdf

16/12/2016 Acord de parteneriatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Matrice HHC v2.pdf

16/12/2016 Matricea logica a proiectului526284AEAAA97E3FA3AFF6146996BE45BD6F3757F0BEBCA78E8EBB
2043FB573B

Procura Notariala S.pdf

06/07/2017 Clarificare_Procura notariala imputernicire semnatura
electronica_Municipiu Baia Mare_P1

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord Centru Igienizare Baia Sprie.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord Centru Igienizare Baia Sprie_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 1 proceduri Prevenire model.pdf

06/07/2017 Clarificari_Anexa 1 proceduri Prevenire model_S91C07B4EC7A76FABAF0D5F3EF3DF43185727036F82FC214F0FD181
A5F6BA9E34

Conventie colaborare DGASPC BC 03.2017.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie colaborare DGASPC BC 03.2017_SA39D4C27820C9BDA7A2637197112437A771C446467B9609CA764F54
6D36762F7

Conventie colaborare DGASPC SB 2016.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie colaborare DGASPC SB 2016_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizia nr 110_HHC.pdf

06/07/2017 Clarificari_Decizia nr 110_HHC_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract de finantare proiect POSDRU 2.2.pdf

06/07/2017 Clarificari_Contract de finantare proiect POSDRU 2.2_P1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord America International School of Transilvania.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord America International School of Transilvania_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord Centru Zi Belcesti.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord centrul de Zi Belcesti_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord Centru Zi Viseu.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord Centru Zi Viseu_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord de parteneriat Scoala Recea After School.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord de parteneriat Scoala Recea After School_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord parteneriat comunitati marginalizate.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord parteneriat comunitati marginalizate_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord parteneriat Pirita.pdf

06/07/2017 Clarificari_Acord parteneriat Pirita_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie asociere Centrul de Zi Iasi 2016.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie asociere Centrul de Zi Iasi 2016_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC Bistrita Nasaud 2015.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie DGASPC Bistrita Nasaud 2015_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC Iasi+act aditional.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie DGASPC Iasi+act aditional_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC MM.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie DGASPC MM_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie DGASPC SB 2014.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie DGASPC SB 2014_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Conventie HHC R - SPAS BM 2016.pdf

06/07/2017 Clarificari_Conventie HHC R - SPAS BM 2016_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Proiect Parteneriat Educational Sighet.pdf

06/07/2017 Clarificari_Proiect Parteneriat Educational Sighet_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Protocol de colaborare ISJ MM.pdf

06/07/2017 Clarificari_Protocol de colaborare ISJ MM_SE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raport_Anual_2015_web_opt.pdf

06/07/2017 Clarificari_Raport_Anual_2015_web_opt_S8F4FED44304DC3330AEC9FB73474E9012B9FCD874137E52DEA9AB1
D89074A8A8

Adresa clarificari.pdf

06/07/2017 Adresa raspuns clarificariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract finantare proiect Curcubeu SEE Ro11.pdf

06/07/2017 Clarificari_Contract finantare proiect Curcubeu SEE Ro11_P1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Rezumat proiect Centrul de Educ Timpurie CURCUBEU SEE Ro11.pdf

06/07/2017 Clarificari_Rezumat proiect Centrul de Educ Timpurie CURCUBEU
SEE Ro11_P1

D63D91D10513B39ABD798FDAE99E6CEEBD80F9F59EF58AE1C04D5
2FBBC49E946

Adresa Sc.N.Balcescu privind programul a doua sansa.pdf

06/07/2017 Clarificari_Adresa Sc.N.Balcescu privind programul a doua sansa_P2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Catalog program a doua sansa.pdf

06/07/2017 Clarificari_Catalog program a doua sansa_P256ED1475E8AC822AB3CDEA7E057FF2B63422F57F3B3CA23DA20F07
04F6F78D7E

Contract de finantare POR - Centrul Phoenix.pdf

06/07/2017 Clarificari_Contract de finantare POR - Centrul Phoenix_P1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa proiect 18151- Phoenix.pdf

06/07/2017 Clarificari_Fisa proiect 18151- Phoenix_P10BDB9AD5E6ED71E7689529B1B472F58979D5E0EFADD45B3860A86D
5367663DA9

Fisa sintetica proiect 18151- Phoenix.pdf

06/07/2017 Clarificari_Fisa sintetica proiect 18151- Phoenix_P1A395CB904B3CA91A64FC75B93D740C1BEB7BA3EE45F8C44317C995
FCE18B19CA

Formularul cererii de finantare proiect Phoenix.pdf

06/07/2017 Clarificari_Formularul cererii de finantare proiect Phoenix_P1B28353BD85E5A2D3EA66CB9C61DF1F52F7D1509D1E2357BB1D7638
7F42CCD891

Cererea de finantare proiect POSDRU 2.2.pdf

06/07/2017 Clarificari_Cererea de finantare proiect POSDRU 2.2_P16B1371446975A81DAEB09A850A21B14CF1E9A3640397E90099A04CE
C1F150A07

Raspuns clarificari 1_Scoala cum ne place HHC(semnat).pdf

09/10/2017 Raspuns clarificari 1_Scoala cum ne placeAE31EDEC42BFC9E4C0760B5E3108DD75CA04427EAB8DF229C91D2
31AC6E00F4D

Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala Consiliul Local.pdf

10/01/2018 Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala Consiliul Local.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala ANAF.pdf

10/01/2018 Clarificare_P2_Certificat atestare fiscala ANAF.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Dispozitie desemnare persoana semnare documente.pdf

10/01/2018 Clarificare_P2_Dispozitie desemnare persoana semnare
documente.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Lista echipamentelor previzionate a fi achizitionate.pdf

10/01/2018 Clarificare_P2_Lista echipamentelor previzionate a fi achizitionate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_buget_local_MBM.pdf

10/01/2018 Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_buget_local_MBM.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_ANAF_MBM.pdf

10/01/2018 Clarificari_P1_Certificat_atestare_fiscala_ANAF_MBM.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_Raspuns scrisoare clarificari 3.pdf

10/01/2018 Clarificare_Raspuns scrisoare clarificari 3.pdf9450321D6E3CD0CC09223161D0912C2F03B40D53AD83CEA44A2CBF
DC4B215FC5

Clarificari_Acord de parteneriat.pdf

10/01/2018 Clarificari_Acord de parteneriat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_certificat de atestare fiscala anaf.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_certificat de atestare fiscala anaf.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_certificat de atastare fiscala impozite si taxe locale.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_certificat de atastare fiscala impozite si taxe locale.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_notificare imputernicire consiliul director.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_notificare imputernicire consiliul director.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_formular 3.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_Formularul 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Clarificari 2_Adresa ANAF referitor FIF-uri P2.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_Adresa ANAF referitor FIF-uri P2.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 2_Acord parteneriat.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_Acord parteneriat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 2_Tabel centralizator echipa implementare.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_Tabel centralizator echipa implementare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 2_Certificat atestare fiscala ANAF_P2.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_Certificat atestare fiscala ANAF_P2.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarificare 6_Certificat atestare fiscala Buget Local_P1_Mun Baia
Mare_Febr 2018.pdf

20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala Buget Local_P1_Mun Baia
Mare_Febr 2018

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarificari 6_Certificat de atestare fiscala Bugetul Local_P2_Februarie
2018.pdf

20/02/2018 Clarificari 6_Certificat de atestare fiscala Bugetul Local_P2_Februarie
2018

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare 6_Certificat atestare fiscala anaf_S_HHC_febr 2018.pdf

20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala anaf_S_HHC_febr 2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P2_Februarie 2018.pdf

20/02/2018 Clarificari 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P2_Februarie 2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarificare 6_Certificat atestare fiscala bugetul local_S_HHC_febr
2018.pdf

20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala bugetul local_S_HHC_febr
2018

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarificare 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P1_Mun Baia Mare_Febr
2018.pdf

20/02/2018 Clarificare 6_Certificat atestare fiscala ANAF_P1_Mun Baia
Mare_Febr 2018

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 6_Acord parteneriat_Februarie 2018.pdf

20/02/2018 Clarificari 6_Acord parteneriat_Februarie 2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

imputernicire Stefan Darabus.pdf

22/02/2018 imputernicire Stefan DarabusE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

certificat atestare fiscala anaf.pdf

18/05/2018 certificat atestare fiscala anafE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

certificat atestare fiscala bugetul local.pdf

18/05/2018 certificat atestare fiscala bugetul localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat buget local_Sc N B.pdf

18/05/2018 Certificat buget local_Sc N BE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizie obligatii plata Sc N B.pdf

18/05/2018 Decizie obligatii plata Sc N BE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat ANAF_Sc N B.pdf

18/05/2018 Certificat ANAF_Sc N BE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat fiscal ANAF_MBM.pdf

18/05/2018 Certificat fiscal ANAF_MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat Buget local_MBM.pdf

18/05/2018 Certificat Buget local_MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte FSE

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU
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NU

DA

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

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

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

DARABUS STAFAN VASILE

Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0740245929

0262227419

stefan@hhc.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

POP BIANCA

ResponsabilFuncţie :

Telefon : 0740142802

0262227419

bianca.pop@hhc.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Contribuţie privată

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Calitatea entităţii în proiect

Partener social

Cod CAEN relevant

Ponderea cea mai mare in asig temelor secundare o are NEDISCRIMINAREA (62,78%), apoi INOVAREA SOCIALA (23,40%), si
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESIBILITĂŢII, A UTILIZĂRII ŞI A CALITĂŢII TIC (0,97%).
Intreg pr este gandit pt a contrib la cresterea accesului si participarii la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani/elevilor intre 6-16 ani, tinerilor
si adultilor care au parasite timpuriu scoala din grp vuln- intreg GT prezinta vulnerabilitati corelate cu PTS, care vor cotrib la
COMBATEREA DISCRIMINARII fata de cei care nu sunt in grp vuln. In toate act cu acestia, in special la copii si elevi sunt prevazute
masuri de desegregare, de implicare in act a copiilor care nu sunt intr-o sit de vulnerab. Sprijinul furnizat are un scop motivational dar a
fost prevazut pt asig reducerii disparitatilor socio-econ fata de copii din fam care nu au dificultati fin. In pr a fost prevazut un progr de dezv
personala care va avea ca obiectiv si cresterea rezilientei la discriminare, care va fi implem cu toti elevii cu varsta intre 6 si 16 ani.
In ceea ce priveste INOVAREA SOCIALA  act prevazute pt a contribui la aceasta tema secundara contrib la creşterea participării la
învăţământul obligatoriu, în special pentru copiii care provin din grp vuln (copii de etnie roma, cu nevoi educat special/dizab etc),
promovarea unor metode inovative de predare şi învăţare cu scopul reducerii părăsirii timpurii a şcolii, inclusiv prin instruirea adultilor
semnificativi din viata copiilor, act de sprijinire celor care au părăsit timpuriu şcoala pt reîntoarcerea în sistemul de educaţie pentru
finalizarea/ completarea studiilor si cresterea oportunitatilor viitoare, inclusive in ceea ce priv ocuparea (implicarea angajatorilor in pr).

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Capacitate solicitant
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Sursa de cofinanţare

Buget local

Membru  1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Calitatea entităţii în proiect

Autoritate locală cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale

Cod CAEN relevant

Ponderea cea mai mare in asig temelor secundare o are NEDISCRIMINAREA (62,78%), apoi INOVAREA SOCIALA (23,40%), si
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESIBILITĂŢII, A UTILIZĂRII ŞI A CALITĂŢII TIC (0,97%).
Intreg pr este gandit pt a contrib la cresterea accesului si participarii la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani/elevilor intre 6-16 ani, tinerilor
si adultilor care au parasite timpuriu scoala din grp vuln- intreg GT prezinta vulnerabilitati corelate cu PTS, care vor cotrib la
COMBATEREA DISCRIMINARII fata de cei care nu sunt in grp vuln. In toate act cu acestia, in special la copii si elevi sunt prevazute
masuri de desegregare, de implicare in act a copiilor care nu sunt intr-o sit de vulnerab. Sprijinul furnizat are un scop motivational dar a
fost prevazut pt asig reducerii disparitatilor socio-econ fata de copii din fam care nu au dificultati fin. In pr a fost prevazut un progr de dezv
personala care va avea ca obiectiv si cresterea rezilientei la discriminare, care va fi implem cu toti elevii cu varsta intre 6 si 16 ani.
In ceea ce priveste INOVAREA SOCIALA  act prevazute pt a contribui la aceasta tema secundara contrib la creşterea participării la
învăţământul obligatoriu, în special pentru copiii care provin din grp vuln (copii de etnie roma, cu nevoi educat special/dizab etc),
promovarea unor metode inovative de predare şi învăţare cu scopul reducerii părăsirii timpurii a şcolii, inclusiv prin instruirea adultilor
semnificativi din viata copiilor, act de sprijinire celor care au părăsit timpuriu şcoala pt reîntoarcerea în sistemul de educaţie pentru
finalizarea/ completarea studiilor si cresterea oportunitatilor viitoare, inclusive in ceea ce priv ocuparea (implicarea angajatorilor in pr).

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Buget local

Membru  2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Calitatea entităţii în proiect

Nivel ISCED 0-2

Cod CAEN relevant

Ponderea cea mai mare in asig temelor secundare o are NEDISCRIMINAREA (62,78%), apoi INOVAREA SOCIALA (23,40%), si
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESIBILITĂŢII, A UTILIZĂRII ŞI A CALITĂŢII TIC (0,97%).
Intreg pr este gandit pt a contrib la cresterea accesului si participarii la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani/elevilor intre 6-16 ani, tinerilor
si adultilor care au parasite timpuriu scoala din grp vuln- intreg GT prezinta vulnerabilitati corelate cu PTS, care vor cotrib la
COMBATEREA DISCRIMINARII fata de cei care nu sunt in grp vuln. In toate act cu acestia, in special la copii si elevi sunt prevazute
masuri de desegregare, de implicare in act a copiilor care nu sunt intr-o sit de vulnerab. Sprijinul furnizat are un scop motivational dar a
fost prevazut pt asig reducerii disparitatilor socio-econ fata de copii din fam care nu au dificultati fin. In pr a fost prevazut un progr de dezv
personala care va avea ca obiectiv si cresterea rezilientei la discriminare, care va fi implem cu toti elevii cu varsta intre 6 si 16 ani.
In ceea ce priveste INOVAREA SOCIALA  act prevazute pt a contribui la aceasta tema secundara contrib la creşterea participării la
învăţământul obligatoriu, în special pentru copiii care provin din grp vuln (copii de etnie roma, cu nevoi educat special/dizab etc),
promovarea unor metode inovative de predare şi învăţare cu scopul reducerii părăsirii timpurii a şcolii, inclusiv prin instruirea adultilor
semnificativi din viata copiilor, act de sprijinire celor care au părăsit timpuriu şcoala pt reîntoarcerea în sistemul de educaţie pentru
finalizarea/ completarea studiilor si cresterea oportunitatilor viitoare, inclusive in ceea ce priv ocuparea (implicarea angajatorilor in pr).

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică
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ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Nord-Vest

Maramureş

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Baia Mare

Informaţii proiect

Nord-Vest

Maramureş

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Tăuţii-Măgherăuş
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Proiectul se adreseaza unor unitati scolare din judetul Maramures, majoritatea avand punctaj 6 conform Anexei 1-Ierarhizare scoli, aflate
in zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic din Baia Mare, populatie scolara in care aproximativ 58% sunt copii din mediul
rural, peste 15% elevi sunt de etnie roma. Zona aferenta scolilor/gradinitelor include si o zona de tip getou, in care participarea la educatie
este foarte foarte mica (0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar si doar 40% pentru nivel scolar).
Nevoile unitatilor scolare incluse in proiect sunt corelate cu situatia nationala, contribuind la rata de abandon scolar a Romaniei de 17,3%.
Ca urmare a acestei problematici, Romania si-a asumat cresterea accesului si participarii la educatie, in corelare cu Strategia Europa
2020, stabilind pentru 2020 o tinta de 11,3% in ceea ce prioveste rata de abandon. Conform unui studiu realizat de  World Vision
Romania, procentul copiilor care abandonează şcoala în fiecare an este de 2,4% ceea ce face extrem de dificila pt Romania atingerea
tintei propuse daca nu se intervine structurat si strategic pe o abordare la nivelul problemelor reale cu care se confrunta copiii si fam
acestora. Fra aceasta interventie stucturata, cu impact pe termen mediu si lung, tinta propusa nu se va putea atinge.
Astfel, plecand de la aceasta realitate sociala, am stabilit ca OBIECTIV GENERAL al proiectului cresterea accesului si participarii la
educatie pentru 840 copiii cu varsta intre 2 si 16 ani din grupuri vulnerabile si a 200  tineri/adulti care nu si-au finalizat studiile obligatorii,
prin implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza unui plan educational individualizat, intr-o abordare
integrata, adresandu-ne inclusiv parintilor/tutorilor sau personalulului implicat in actul educational.
Pentru atingerea acestui obiectiv propunem un proiect de tip mare/combinat, implementat pe durata a 3 ani, structurand un raspuns
integrat la nevoile comunitatii format din masuri de prevenire, interventie si compensare la nivel educational, care sa creasca accesul si
participarea la educatie atat la copii/elevi cu varsta intre 2 si 16 ani, cat si la tineri si adulti care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu.
Scopul este de a creste nivelul de educatie a populatiei, prin includerea si mentinerea in programe de educatie a copiilor, dar si
reincluderea tinerilor si adultilor in vederea continuarii scolii.
Riscul de saracie si excluz sociala este indirect direct proportional cu nivelul educatiei pers. Interventia in educatia copiilor este de dorit pt
a rupe cercul vicios al saraciei, lipsa educatiei si atitudinea dezinteresata fata de educatie perpetuandu-se de la o generatie la alta.
La nivelul unitatilor educationale (inclusiv in ceea ce priveste educatia timpurie) implicate in proiectul propus, localizate in Baia Mare, in
cartiere in care locuiesc in general familii care intampina dificultati financiare (risc crescut de saracie), au fost aplicate 2 studii (din care
unul pentru fundamentarea prezentului rpoiect). Plecand de la realitaea ca doar aprox 60% dintre copiii din comunitatile vizate participa la
activitati educationale am identificat urmatoarele problematici:
Participare redusa la educatia timpurie;
- Interes scazut a parintilor/tutorilor fata de participarea copiilor la educatie, inclusiv la cea timpurie, generata inclusiv de nivelul
scazut de educatie a parintilor/tutorilor;
- Dificultati familiale de tipul: (1) venituri reduse pe membru de familie, (2) prezenta intr-un numar semnificativ a copiilor care
provin din familii monoparentale, parinti plecati in strainantate, aflati in grija altor adulti, (3) copii din familii cu nivel educational scazut;
- Participare redusa la programul scolar, cu rata mare de absente nemotivate, repetentie, rezultate educationale scazute;
- Prezenta riscului de discriminare si segregare: numar semnificativ de copii din mediul rural, copii de etnie roma, copii cu cerinte
educationale speciale (cu dizabilitati, copii institutionalizati, cu probleme de comportament, sau nevoi educationale suplimentare).
Vom aborda aceste problematici pentru diferite tipuri de vulnerabilitati corelate cu parasirea timpurie a scolii (asa cum apar ele mentionate
si in Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în RO si in Ghidul Solicitantului „Scoala pentru toti”), prin activitati structurate in
baza urmatoarelor masuri de interventie definite prin Ghidul Solicitantului „Scoala pentru toti”, de tipul 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii,
1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii si iii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, astfel:
Derularea de campanii de constientizare a comunitatii, in special a parintilor/tutorilor cu privire la importanta participarii copiilor la educatie
incepand cu educatia timpurie, inclusiv implementarea unui program de interventie structurat de educatie parentala cu participarea a cel
putin un parinte/tutore pentru toti copiii din grupul tinta; pe termen lung ne dorim ca parintii/tutorii, constienti fiind de importanta educatiei,
sa sustina participarea la educatie, inclusiv educatie timpurie, a copiilor in comunitatea vizata, si chiar sa incurajeze alti parinti/tutori de a
privi cu incredere in educatie;
Sprijinirea si motivarea directa a copiilor si parintilor/tutorilor de a participa la educatie prin furnizarea de sprijin material si financiar, care
sa aduca efectiv copilul/parintele sau tutorele in activitatile prevazute in proiect; acestea vor fi furnizate conditionat de participarea stabilita
in planul educational individualizat si in schema de sprijin pentru parinte- motivarea concreta este prima etapa, avand rezultate de scurta
durata (doar pe perioada de furnizare a sprijinului) dar ofera oportunitatea, prin participarea la activitatile de interventie, de schimbare a
atitudinii fara de educatie atat la copii cat si la parinti/tutori, pentru a forma o motivatie intrinseca care sa mentina copilul in educatie pe
termen lung, inclusiv dupa finalizarea sprijinului material/financiar; de asemenea, acest tip de sprijin contribuie la decalajul financiar al
copiilor din familiile sarace fata de copiii care nu sunt in situatie de vulnerabilitate data de saracie, sa aiba cele necesare participarii la
educatie (imbracaminte, incaltaminte, rechizite etc), reducand inclusiv riscul de discriminare;
- Realizarea de activitati educationale, inclusiv extracurriculare, care pe de o parte sa contribuie la cresterea atractivitatii
educatiei pentru copiii din grupul tinta, iar pe de alta parte sa reduca decalajul de invatare, contribuind la imbunatatirea rezultatelor
scolare, diminuand riscul de corigente/repetentie/abandon, dar si imbunatatind stima de sine a copiilor, prin obtinerea unor rezultate
scolare buna ccea ce va creste probabilitatea ramanerii in educatie a copiilor, si chiar sansele de continuare a invatamantului obligatoriu;
pe termen lung ne asteptam ca acesti copii/elevi care au participat la activitatile furnizate in proiect, vor avea o atitudine imbunatatita fata
de scoala, rezultate scolare imbunatatite, vor iesi din zona de risc de abandon scolar; aceste activitati sunt astfel structurate incat sa
contribuie la diminuarea discriminarii si a segregarii, implicand si copii care nu sunt in situatii de vulnerabilitate;
- Activitati de intarire, de dezvoltare personala care sa asigure mentinerea rezultatelor pe termen lung: asistenta si consiliere a
parintilor/tutorilor si a copiilor din GT, in vederea rezolvarii tuturor problemelor care apar pe parcurs si scaderii riscului de abandonare a
participarii la activitatile din planul educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte, asistenta tranzitiei de la un nivel
educational la altul, sau alte nevoi identificate pe parcurs, realizarea si implementarea unui program de dezvoltare personala, cu scopul
autocunoasterii si cresterii stimei de sine, cresterii rezilientei la disciminare (toti copiii din GT fiind in situatii de vulnerabilitate), abilitati de
viata sanatoasa etc.; aceste activitati vor sprijini schimbarea sustenabila a atitudinii copiilor, parintilor/tutorilor, in ceea ce priveste viitorul
lor, accentuand constientizarea importantei educatiei in generarea unui nivel crescut a calitatii vietii;
Furnizarea de programe de a doua sansa, adresate in special parintilor/tutorilor copiilor din GT, care pe de o parte vor creste nivelul de
educatie a tinerilor/adultilor din comunitate, si astfel capacitatea de ocupare pe piata muncii, cu impact in timp asupra cresterii venitului
familiei si iesirea din zona de risc de saracie, dar va avea o valoare adaugata extrem de importanta: va contribui la constientizarea
importantei educatiei si a sprijinirii copiilor in educatie, devenind model pentru copiii lor, dar si pentru alti tineri si adulti din comunitate.
Pentru ca raspunsul la problematica identificata sa fie integrat, propunem in vederea cresterii atractivitatii educatiei, obiective de
infrastructura in directia reabilitatii, modernizarii si dotarii spatiilor educationale, dar si interventia la nivelul abilitatilor cadrelor didactice si a
personalului de sprijin, prin instruire in metode de predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil. Acesat fiind si un
aspect de asigurare a sustenabilitatii interventiei in proiect. De asemenea, ca sprijin al sustenabilitatii proiectului, propunem activitati de
implicare a comunitatii, prin actori relevanti, atat in ceea ce priveste scoala, cat si in sustenabilitatea programului de a doua sansa (fiind
implicati angajatori in activitatile cu tinerii si adultii participanti).
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Proiectul  este stucturat in functie de nevoi, prin ansamblu de activitati individualizate fiecarei etape educationale (pe grupa de varsta), au
fost formulate obiectivele specifice ale proiectului, care vor contribui la atingerea obiectivelor specifice ale apelului
POCU/74/6/18/18/Operatiune compozita OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
Prin activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor stabilite, proiectul va contribui la obiectivele „Strateg privind reducerea părăsirii
timpurii a şcolii în RO”, atingand 3 piloni ai acestei strategii care sunt in capacitatea interventiei locale (PILONUL1: asigurarea accesului la
educatie şi o ed de calitate pt toţi copiii, PILONUL2: asigurarea finalizării înv obligatoriu de către toţi copiii, PILONUL 3: reintegrarea în
sistemul educaţ a pers care au părăsit timpuriu şcoala), pe termen lung contribuind la atingerea tintei asumate de Romania de 11,3% rata
a abandonului scolar pentru anul 2020. Pe termen lung contribuind si la atingerea obiectivelor de ocupare asumate de Romania.
De asemenea, prin activitatile sale, proiectul contribuie la:
? temele orizontale ale POCU 2014-2020 de dezvoltare durabila, egalitate de sanse si nediscriminare: dezvoltare durabila pe
toate dimensiunile sale, asa cum sunt ele descrise in sectiunea specifica din cererea de finantare; egalitatea se sanse si nediscriminarea
se vor regasi atat la alcatuirii echipei de proiect (fiind angajate in echipa inclusiv persoane din grupuri vulnerabile care sa sprijini
participarea copiilor la activitati, cat si la grupul tinta in care cel putin 25% trebuie sa fie de etnie roma, cel putin 30% vor fi din mediul rural;
in plus, pentru ca toti copiii din proiect prezinta vulnerabilitati, am considerat important realizarea unui program de crestere a rezilientei la
discriminare astfel incat sa dezvoltam la nivelul personalitatii copiilor participanti deprinderi sociale bazate pe stima de sine si
nediscriminare; la aceste actiuni vom contribui si prin tehnici concrete de combatere a segregatii, prin atragerea in activitatile derulate in
proiect a copiilor care nu sunt in grupuri vulnerabile;
? tema secundara imbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (utilizare TIC) si
inovare sociala: am prevazut activitati care se incadreaza in conceptul de inovare sociala in ceea ce priveste implicarea comunitatii in
educatie intr-un mod inedit, care sa creasca atractivitatea educatiei si interesul comunitatii de a se implica activ pe de o parte; pe de alta
parte in activitatile prevazute se va pune accent pe utilizarea calculatorului (in act extracurriculare in care sunt ateliere specific adresate
utilizarii calculatorului, dar utilizarea calculatorului va fi o metoda utilizata si in celelate activitati de tip scoala de dupa scoala, vacantele de
vara, dezvoltare personala etc, inclusiv la programul a doua sansa adresa tinerilor si adultilor din GT).
In plan local, rezultatele proiectului vor contribui la indeplinirea obiectivelor propuse prin Strategia de dezv socială a municipiului pt
perioada 2015-2020, asumata oficial prin HCL 186/30.04.15, si la ob stabilite prin Planul managerial al ISJ Maramures.
Alaturi de impactul pe termen lung prin implementarea proiectului in ceea ce priveste prevenirea parasirii timpurii a scolii, valoarea
adaugata a proiectului este data si de contributia acestuia la includerea copiilor in sistemul educational, in special in educatia timpurie
evitata de regula intr-un procent foarte mare (care contribuie masiv la procentrul de 40% copii neinregistrati in sistem de educatie la nivelul
zonei in care sunt scolile implicate). De asemenea, este de mentionat faptul ca acest proiect face posibila cresterea atractivitatii sistemului
de educatie pentru copii, atat pentru cei din grupul tinta, cat si alti copii inclusiv care nu prezinta vulnerabilitati, actiuni care nu s-ar putea
realiza fara finantarea proiectului, neexistand alte resurse la acest moment. Rezultatele obtinute prin finantare se pot autosustine financiar
si organizational odata generate, ceea ce va contribui la multiplicarea rezultatelor proiectului si dupa finalizarea acestuia, asigurand
sustenabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1.Cresterea accesului la educatie pentru 60 copii de varsta anteprescolara si 200 copii de varsta prescolara.
In prezent, la nivelul RO, doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt înscrişi în creşe sau în alte servicii de ed timpurie
antepreşcolară. RO si-a asumat atingerea unui procent de 23% pt anteprescolari. In cazul copiilor presolari, situatia este mult mai
buna, 82% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în înv preşcolar. Pr va contribui la inregistrarea copiilor de aceasta
varsta in progr de educatie timpurie. In pr este cuprinsa o comunitate defa in care 0% din 0-3 ani participa la educatie, 10% din 3-
5 ani participa la educatie.
Ne propunem prin proiect atingerea unui grad crescut de acces în ed anteprescolara, îndeosebi pentru copiii de 2-3 ani, si înv
preşcolar (3-5 ani), asigurând accesul cât mai de timpuriu la ed, în special al celor din comunităţile dezav. Pt aceasta au fost
stabilite act care sa incurajeze parintii sa inscrie copiii de 2-3 ani in progr educationale (asigurarea hranei, sprijin material, ed
parentala), iar pe de alta parte completarea progr accesate deja pentru copiii de 3-5 ani, prin furniz de sprijin si act
complementare.
Implem acestor act vor genera cresterea ratelor de inscriere si de participare la ed a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani, implem urm
masuri de interv din Ghid: 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii, 1.3.2./c, astfel: contribuind direct la atingerea Obiectivului specific 6.2
”Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu
accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”.

2. Obiectiv specific 2. Facilitarea participarii la scoala si imbunatatirea rezultatelor scolare pentru 580 de copii cu varstele intre 6 si
16 ani, apartinand grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de masuri integrate si individualizate pe durata a 5 semestre scolare.
RO, prin Strat privind reducerea PTS, isi propune cresterea accesului la înv obligatoriu, printr-o ofertă accesibilă şi de calitate.
Plecand de la acest ob de tara, am identif nevoile la nivelul scolilor din pr, am stab act necesare pt a raspunde la aceste nevoi:
sprijin pt participare (fam cu venituri mici), imbunatatirea calitatii rez scolare prin act remediale, cresterea atractivitatii ed pt prev
abandonului, intr-un sistem ed centrat pe copil cu act interactive si care sa atraga interesul elevilor (imbunatatirea conditiilor,
ateliere, tabere de vara, act de motivare), sprijin pt elevii cu vuln suplim date de dizab sau etnia roma, dar si masuri de combatere
a discriminarii si segregarii (15% din scoli sunt copii de etnie roma, aprox 58% sunt din mediul rural). Complem se va lucra la
cresterea motivatiei pt ed prin act de consiliere/progr de interv atat la nivelul elevilor, cat si la parintii/tutorii acestora.
Implem acestor act vor genera cresterea ratelor de inscriere si de participare la ed a elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani, implem
urm masuri de interv din Ghid: 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i si iii, 1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii, 1.3.2./c, astfel: contribuind direct la
atingerea OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prev şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru
elevii aparţinând grp vuln, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezav socio-econ”.

3. Obiectiv specific 3. Cresterea accesului si participării la educaţie pentru 200 tineri si  adulti care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu.
RO are o rata de rarasire timpurie a scolii ce depăşeşte 17%, fiind printre cele cinci ţări EU cu ratele cele mai ridicate. Conform
Strat privind reducerea parasirii timpurii a scolii ”părăsirea timpurie a şcolii are implicaţii sociale şi economice imp”. Este factorul
care contribuie in mod direct  la excluz socială si ocupationala ulterioara. RO si-a stabilit ca tinta naţ de atins până în 2020 un
procent de 11,3% pt cei care părăsesc timpuriu şcoala. Ne propuneam prin proiect sa contribuim in mod direct la atingerea ob de
tara prin desf de progr de a doua sansa si sprijinirea/motivarea tinerilor/adultilor care au parasit timpuri scoala/nu au finalizat inv
obligatoriu sa participe la educatie. Scopul fiind acela de contributie la reducere a decalajelor sociale, prin asigurarea unor
competente profesionale imbunatatite care sa sprijine tinerii si adultii (in special tinerii care au rata cea mai mare de inactivitate),
in a-si gasi un loc de munca care sa contribuie la calitatea vietii, printr-un venit mai bun.
Implem acestor act vor genera cresterea ratelor de inscriere si de participare la ed a 200 de tineri/adulti, implem urm masuri de
interv din Ghid: 1.3.1/a)i, 1.3.1/b)i si iii, 1.3.2/b)iii, contribuind direct la atingerea OS 6.4 „Creşterea numărului de tineri care au
abandonat şcoala şi de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţiei şi formare,
inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională”.
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4. Obiectiv specific 4. Imbunatatirea calitatii competentelor la 260 persoane- personal didactic/persona de sprijin care lucreaza cu
copiii din GT.
Atractivitatea educatiei depinde foarte mult de metodele de predare, de abordarea dascalilor. Ne propunem prin proiect ca 260 de
cadre didactice si personal de sprijin din unitatile de invatamant implicate in proiect (partener si unitati scolare asociate) sa-si
dezvolte noi abilitati si competente in domeniul enuntat: metode de predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe
copil. De asemenea, propunem activitati de motivare a cadrelor didactice/personalului de sprijin pt implementarea celor invatate,
prin furnizarea de subventii pt implem unor activitati suport, in baza unor aplicatii elaborate si evaluate in cadrul proiectului.
Imbunatatirea procesului educational cu metode moderne si interactive, vor genera in context educational pozitiv, atractiv pentru
elevi, contribuind, daca sunt implementate, atat la calitatea rez educationale, cat si la prevenirea abandonului scolar prin
instruirea cadrelor did in mentinerea unei relatii eficiente cu parintii/tutorii, cu scopul asigurarii sustenabilitatii proiectului.
Vom contribui la imbunatatirea metodelor de invatare in scolile participante prin implementarea masurii 1.3.3./a)i, asociate cu
furnizarea de sprijin financiar/subventie ca cadrele didactice/personalul de sprijin selectionat in baza aplicatiilor, contribuind astfel
la OS 6.6 „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre universitar în vederea promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive”.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizarea parintilor/tutorilor si a comunitatii despre importanta includerii copiilor in programe
de educatie timpurie
- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de  parintii
acestora/spectacol;
- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 parinti/seminar;
- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5
ani (medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de
proiect fiind utilizata si ca masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.
- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele partenere/asociate.
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea interventiei 1.3.2./c/pagina 11 (Desfăşurarea de activităţi de informare şi
conştientizare locală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

2. Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara in activitati educationale si
furnizarea de sprijin pentru participare
- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;
- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT
-260 dosare beneficiari intocmite;
- 1 baza de date GT;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la masura de interventie 1.3.1/.b)iii/pagina 10 (Activităţi şi campanii de identificare, recrutare şi
înscriere).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

3. Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati
educationale.
- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo unde se poate, dar in special a
parintelui/tutorelui);
- 260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii de informare, mediere şcolară,
consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activităţi pregătitoare, educative şi de orientare,
pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.

4. Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.
- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar programului de gradinita organizat
pe durata a 5 semestre scolare;
- 100 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.
- 2 gradinite cu mediu educat imbunatatit.
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1.a)ii/pagina 9 (orice alt tip de activitate/metodă adaptată
la nevoia copilului/tânărului/adultului vulnerabil şi care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului şcolar).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii si segregarii copiilor din grp vuln si la utilizarea TIC.

5. Rezultate Subactivitatea 2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara la activitati educationale.
- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de program educational de tipul gradinitei estivale, prin care se doreste
prevenirea retragerii copiilor din programul de gradinita si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si
dezvoltarea de abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);
- 200 de copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.
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- Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului), in grupuri de aproximativ 20-25
copii, a cate 10 zile.
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9 (activităţi extra curriculare orientate spre
nevoile copilului, dobândirea de competenţe cheie, inclusiv ateliere/şcoli de vară/grădiniţe estivale).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii prin masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile care au varsta
pana la 5 ani.

6. Rezultate Subactivitatea 2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescolara si prescolara la activitati educationale.
- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
- 26 grupe parinti/tutori formate;
- minim 156 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie de nevoie si sedinte individuale);
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (programe de educaţie parentală)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind elaborat un instrument prin care putem
contribui si in etapa de sustenabilitate la incurajarea si educarea parintilor de a avea o atitudine adecvata fata de dezvoltarea
copiilor.

7. Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati
educationale.
- 60 de copii de varsta anteprescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la cresa (sa se acopere
cheltuielile cu hrana aferenta participarii la cresa);
- 60 de copii de varsta prescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea la gradinita (sa se acopere
cheltuielile cu hrana aferenta participarii la gradinita);
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)i/pagina 10 (Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate de lipsa celor necesare participarii
la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea discrepantelor socio-economice.

8. Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta anteprescoala si prescolara la activitati
educationale.
- 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)ii/pagina 10 (Sprijin material pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate de lipsa celor necesare participarii
la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea discrepantelor socio-economice.

9. Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar indirect si a comunitatii despre
importanta participarii copiilor la programul de invatamant obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii
rezultatelor scolare.
- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile asociate, estimand ca participanti aproximativ 200 elevi/campanie;
- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;
- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2/c) (Desfăşurarea de activităţi de informare şi
conştientizare locală)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.

10. Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in grupuri vulnerabile care pot
genera riscuri in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala, rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului,
parinti cu nivel de educatie scazut etc) in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in GT;
- 580 dosare de includere in GT;
- 1 baza de date cu GT.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10 (Activităţi şi campanii de identificare,
recrutare şi înscriere).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.

11. Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresterii participarii elevilor de 6-16 ani la educatie, continuarea educatiei
si prevenirea abandonului.
- Minim 1740 sedinte de consiliere  furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT si parintilor/tutorilor
acestora.;
- 580 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) de sprijin.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii de informare, mediere şcolară,
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consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activităţi pregătitoare, educative şi de orientare,
pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar si programe de mentorat pentru copii şi familie).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.

12. Rezultate Subactivitatea 5.1: imbunatatirea conditiilor de educatie si cresterea atractivitatii educatieie in scolile
partenere/asociate.
- 2 unitati scolare vor beneficia imbunatairea infrastructurii educationale: echipamente TIC, reabilitare sala de sport;
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2./a)iii/pagina 11 (Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor
necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea frecvenţei şcolare a copiilor).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema secundara privind utilizarea TIC si la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

13. Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu dizabilitati/nevoi educationale
deosebite, institutionalizati).
- 40 copii beneficiaza de fizioterapie;
- 1200 sedinte fizioterapie furnizate;
- 80 copii beneficiaza de interventie terapeutica specializata (psihoterapie) si personal de sprijin.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (activităţi de includere în învăţământul de
masă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi programe de tipul creşa/grădiniţa/şcoala non-restrictivă cu accent pe
incluziunea copiilor cu dizabilităţi) si 1.3.2/a)iv/pagina 11 (Activităţi de accesibilizare a învăţământului pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi cu dizabilităţi).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

14. Rezultate Subactivitatea 5.3: implicarea comunitatii in vederea rezolvarii problemelor corelate cu participarea elevilor la scoala si
diminuarea parasirii timpurii a scolii.
- 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, in activitati in unitatile de invatamant
pentru cresterea implicarii acestora in procesul educational;
- Crearea a 4 echipe de „antrenori” care sa sprijine alcatuirea propunerilor de campanii de voluntariat;
- Participarea a 4 unitati scolare in cadrul unui concurs de idei de campanii de voluntariat;
- Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de constientizare a importantei participarii copiilor la
invatamantul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii la invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de
obiective ecologice;
- 1 eveniment concurs, cu participarea celor 6 propuneri de campanii de voluntariat;
- Selectionarea a 4 campanii de voluntariat pentru implementarea lor efectivat;
- Implementarea a 4 campanii de voluntariat.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii 1.3.2./b)i si iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate între creşe, grădiniţe,
şcoli, părinţi şi comunitate)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala

15. Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinte imbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate crescuta a rezultatelor scolare, reducerea
ratei de abandon/parasire timpurie a scolii.
- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie de planul educational individualizat
participa la activitati educationale de tipul „scoala de dupa scoala”;
- Program „scoala de dupa scoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;
- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;
- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul educational individualizat;
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (programe şcoală după şcoală,)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin masuri de desegregare a copiilor din
grupuri vulnerabile.

16. Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu,
cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.
- 472 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura, desen, muzica, comunicare:
engleza/vorbit in public; TIC (utilizare calculator, programare); sport.
- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 472 copii pe durata a 5 semestre scolare;
- Derularea a cate 4 ateliere/zi;
- In fiecare semestru se va organiza cel putin un eveniment interscolar din fiecare categorie: expozitii arta, mici
spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite teme.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activităţi extra curriculare, programe sau
activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin sport, artă, educaţie în aer liber, programe sau activităţi care vizează
desegregarea şcolară, creşterea stimei de sine, educaţie interculturală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin masuri de desegregare a copiilor din
grupuri vulnerabile.

17. Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa
participe la invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente
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- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata proiectului la cate o tabara de 5 zile
avand obiective individuale stabilite prin planul educational individualizat;
- 580 de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activităţi extra curriculare orientate spre
nevoile copilului, dobândirea de competenţe cheie, inclusiv şcoli de vară).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin masuri de desegregare a copiilor din
grupuri vulnerabile.

18. Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la scoala si a dezvoltarii armonioase a
copiilor.
- 580 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
- 58 grupe parinti/tutori formate;
- minim 348 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate);
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (programe de educaţie parentală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind elaborat un instrument (programul) prin
care putem contribui si in etapa de sustenabilitate la incurajarea si educarea parintilor de a avea o atitudine constructiva fata de
dezvoltarea copiilor.

19. Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viata imbunatatite la 580 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (sanatate mentala,
nutritie, igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate 50 minute/sedinta;
- 58 grupe elevi;
- minim 464 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar, in functie de nevoile identificate).
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9 (programe sau activităţi de educaţie pentru
sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă si programe sau activităţi care vizează desegregarea şcolară, creşterea stimei de sine,
educaţie interculturală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de combatere a discriminarii si la utilizarea TIC (se va asigura ca
o parte a programului sa se implementeze utilizand TIC).

20. Rezultate Subactivitatea 8.1: sprijin financiar pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile in vederea participarii la educatie.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei metodologii cu respectarea ghidului
solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni;
- 83% dintre elevii cu varsta intre 6 si 16 ani recrutati in GT vor beneficia de sprijin financiar.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile contribuind la diminuarea discrepantelor
socio-economice.

21. Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile.
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei metodologii cu respectarea ghidului
solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;
- Cei 580 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in evaluarea individuala a elevilor
(imbracaminte, incaltaminte, rechizite, produse de igiena).
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile din GT, fiind
relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)ii/pagina 10 (Sprijin material pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile contribuind la diminuarea discrepantelor
socio-economice.

22. Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea nivelului de educatie;
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10 (Activităţi şi campanii de identificare,
recrutare şi înscriere a copiilor la creşă/grădiniţă/şcoală şi a tinerilor/adulţilor la programe de tip A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulţi care au finalizat programe de a doua şansă,
urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

23. Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitati imbunatatite la nivelul tinerilor si adultilor participanti la program „a doua sansa”.
- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6 sedinte a cate 2 ore;
- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare in
voluntariat;
- 15 de grupe formate;

60



- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (servicii de informare, mediere şcolară,
consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.2./b)iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate între şcoli şi autorităţi
locale şi/sau angajatori locali).
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

24. Rezultate Subactivitatea 9.3: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational individualizat;
- 8 dosare de a doua sansa intocmite;
- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la „a doua sansa”.
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (programe integrate de „a doua şansă”).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulţi care au finalizat programe de a doua şansă,
urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

25. Rezultate Subactivitatea 9.4: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si
cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor profesionale.
- 200 tineri si adulti beneficiaza de sprijin in cuantum de 100 lei/luna pentru participarea la a doua sansa;
- Sprijinul in valoare de 100 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza unei proceduri realizate.
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si imbunatateasca
nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulţi care au finalizat programe de a doua şansă,
urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si adultilor care au
parasit timpuriu scoala

26. Rezultate Subactivitatea 10.1: abilitati/competente imbunatatite la 260 cadre didactice.
- 260 cadre didactice  dobandesc competente superioare in domeniul „metode de predare/învăţare activ-participative,
interactive şi centrate pe copil”
- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant partenere/asociate;
- 50 de cadre vor primi subventie pt implementarea de activitati suport in valoare de 900 lei;
- Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite.
- subactivitatea contribuie la imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar, fiind relevant
pentru Obiectivul Specific 6.6.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.3./a)i/pagina 11-12 (Dezvoltare de competenţe
transversale).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de
programe de formare/schimb de bune practici etc, si indicatorul de rezultat Personal didactic/personal de sprijin care si-a
imbunatătit nivelul de competente/certificat.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea dezv de tehnici noi educationale la cadrele didactice

27. Rezultate Subactivitatea 11.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport
optim cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

28. Rezultate Subactivitatea 11.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate, corectitudine, transparenta si raport
optim cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Context

S are o vasta exp in ceea ce priveste activitatea cu copiii, cunoaste foarte bine sit copiilor din grp vuln, de la infiintare a intervenit in prev
separarii de fam in cazul a peste 26.000 copii, peste 6.000 copii au fost scosi din institutii, aprox 1.800 copii au benef de act in centre de
zi, aproape 8.000 de specialisti au part la instruiri, peste 800 tineri au benef de reintegr socio-prof. Act noastra contribuie la atingerea ob
de tara din strat pt combaterea saraciei, pt protectia copilului, pt PTS, pt dr pers de etnie roma etc. Pr se adreseaza in special la 2 grp
vuln: copii din mediul rural si de etnie roma (dintr-o zona de tip ghetou).
Am structurat pr plecand de la exp noastra si de la „Strateg priv red PTS în RO”, cunoscand ca rata de abandon sc în 2013 era de 17,3%,
avand o tinta asumata de RO in corelare cu EU2020 de 11,3% pt 2020. Cf unui studiu realizat de World VisionRO in 2015, % copiilor care
abandonează şc în fiecare an este de 2,4% ceea ce face extrem de dificila pt RO atingerea tintei. Fara o interv concreta/strategica, care
sa abordeze pb reale cu care se confrunta copiii si fam acestora corelate cu accesul si particip la şc, tinta asumata nu se va putea atinge.
Riscul de saracie si excluz sociala este indirect direct proportional cu nivelul ed, interv in ed copiilor este de dorit pt a rupe cercul vicios al
saraciei, lipsa ed si atitudinea dezinteresata fata de ed se perpetueza de la o generatie la alta. Cf„Analizei socio-econ pt progr fondurilor
EU2014-2020”, profunzimea sărăciei la copii este mai ridicată înRO decât în orice altă ţară EU, 72-78% din copiii dinRO suferă de
deprivare materială severă. Exista o estimare dramatica pt RO:peste 51% dintre copiii români trăiesc sub spectrul sărăciei care le
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limitează dr la creştere şi dezv fizică normală, 29% suferă de privaţiuni materiale severe, de aproape trei ori mai mult decât mediaUE,
„aprox 225.000 copii se duc flamanzi la culcare in fiecare seara” (WorldVisionRO). La nivel local dintr-un studiu al P1 anterior pr, s-a det
ca in comunitatea in care sunt scolile din pr, peste 40% dintre copii nu frecv scoala deloc (ori nu sunt inca inregistrati intr-un program
educat, inclusiv ed timpurie, ori sunt in situatie de abandon scolar). Desi declarativ parintii au o opinie pozitiva fata de ed, acestia nu isi
sustin copiii sa mearga la scoala, copii inregistrand o rata mare de absente, decalaje de invatare, rez scolare slabe si motivatie scazuta de
participare la scoala, si astfel conturandu-se riscul de abandon(scorurile PISA releva faptul ca 41% dintre elevi nu au competenţe
matematice de bază şi 37% sunt analfabeţi funcţional, rez concretizate in rata mica de promovare a exam de BAC). Atat din studiile
realizate la nivel national si local, cat si din analiza „Strat priv reducerea PTS înRO”, au fost identif urm pb corelate cu accesul si
participarea la ed: lipsa de interes a parintilor in a-si inscrie si sustine copiii in ed, incepand cu educatia timpurie, dezinteres generat
inclusiv de nivelul scazut de aducatie al acestora (al adultilor), lipsa veniturilor/starea de saracie in care se afla si care genereaza dificultati
in ceea ce priveste particip la ed, deficit in invatare/decalaj de cunostinte/analfabetism functional, absenteism, provenienta din 2 grp vuln:
zona rurala sau etnia roma. In pr ne dorim sa furnizam masuri concrete pt cresterea nivelului de ed la copii, inclusiv prin cresterea ratei de
incriere in ed timpurie, dar si la tinerii si adultii care nu au absolvit inv obligatoriu. Structura pr urmareste structura Strat privind reducerea
PTS în RO, contribuind astfel la indicatorii asumati de RO si la indicatorii liniei de finantare „Scoala pt toti”.
Pr urmareste cei 3 din cei 4 piloni ai Strat (care se afla in capacitatea locala de interv), prin care RO isi doreste sa reduca rata de PTS la
11,3% în 2020. Fiecare nivel de varsta are nevoi specifice in ceea ce priveste cresterea accesului si participarii la ed, prin pr adresandu-
ne concret acestor nevoi:
• Anteprescolari si prescolari:interes scazut al parintilor pt ed timpurie, venituri scazute pt acoperirea costurilor. Propunem acţ de
conştientizare (interv 1.3.2./c), de ed parentala si consiliere (1.3.1./a)i), sprijin financiar si material pt participare (1.3.1./b)i si ii), dezv si
implem de noi act educat pt copii (1.3.1.a)ii)- PILONUL1:ASIG ACCESULUI LA ED ?I O ED DE CALITATE PT TO?I COPIII
• Scolari:(1) interes scazut al parintilor pt sprijinirea participarii elevilor la inv obligatoriu, inclusiv generat din faptul ca parintii au
un nivel redus de educatie (28%dintre parintii copiilor din unitatile sc din pr sunt slab scolarizati), absenta parintilor (fam monoparent sau
cu cel putin un parinte plecat de acs la 25%dintre elevi)-fiind necesare masuri de tipul ed parentale pt parinte sau tutore;(2)venituri
scazute la nivel de familie la aprox 53%din totalul de elevi din sc (benef de AS, copii institutionalizati, lipsa ocupare parinti, fam monop
etc);(3)niv absentelor si interesul elevilor pt educatie-indicator direct pt abandon (avand o medie de peste 20 absente nemotivate/elev
ceea ce se apropie de riscul de exmatriculare-cf Reg. la 40 absente nemotivate), fiind necesare act de crestere a atractivitatii ed pt a
creste interesul de participare (act extracurriculare, ateliere dezv talente/abilitati, tabere de vara, dezv pers) si consilierea elevilor,
motivarea acestora pt a ramane in sist de educatie; imbunatatirea compet cadrelor didactice in ceea ce priveste cresterea atractivitatii
procesului educat;(4)elevi cu rez sc scazute care pot sa contribuie de asemenea la nefinalizarea inv obligatoriu prin repetentie si abandon
fiind prevazute act de scoala de dupa scoala (o medie de 62% note sub 6 la lb romana si 56% la matematica).Deşi există o tendinţă de
creştere a ratelor de înscriere în înv secundar superior, mulţi tineri continuă să aibă rez scăzute la evaluările naţ şi internaţ. Adaugam la
masurile de sprijin mentionate si masuri concrete care pot motiva copiii/parintii/tutorii in ceea ce priveste particip la educatie: furniz de
sprijin material sau financiar conditionat de prezenta acestora la act educat curente si cele ale proiectului, incluse in planul educat indiv si
in cel de sprijin al parintelui, iar participarea la ed sa genereze ulterior printr-o interv sustinute rez scolare mai bune.(5)diminuarea
disciminarii pt elevii de etnie roma care sunt in pondere de 15%din totalul elevilor;a elevilor din mediul rural fiind 58% din totalul elevilor din
scolile din pr; si a pers cu nevoi educat speciale care sunt in pondere de aprox 11% din total.
PILONUL 1: ASIG ACCESULUI LA ED ?I O ED DE CALITATE PT TO?I COPIII si PILONUL2:ASIG FINALIZĂRII ÎNV OBLIGATORIU DE
CĂTRE TO?I COPIII
• Tineri si adulti: interes scazut pt participare si finaliz scolii, cu impact asupra calitatii vietii prin dificultatile corelate cu ocuparea
si cu accesarea unui venit care sa acopere nevoie cotidiene, fiind de regula dependent de AS- propunem astfel progr de a doua sansa. In
aria in care sunt scolile partenere/asociate din Baia Mare, exista o zona marginalizata, identificata ca atare in Atlasul zonelor urbane
marginalizate, in care 58% din pop sunt pers cu varsta 15-64 ani care au absolvit maxim 8 cls, fiind o zona cu nivel foarte scazut de ed,
impunandu-se masuri de continuare a scolii si formare prof pt a putea accesa piata m-cii.
PILONUL 3: REINTEGRAREA ÎN SISTEMUL EDUCA? A PERS CARE AU PĂRĂSIT TIMPURIU ?COALA
Pt solutionarea acestori nevoi sunt necesare măsuri de prev cu scopul de a reduce riscul de PTS înainte de debutul eventualelor pb prin
cresterea atractivitatii ed si imbunatatirea rez scolare inainte de a se ajunge la repetentie de ex, constientizarea, sprijinirea si motivarea
copiilor si a parintilor cu privire la participarea la ed, recuperarea decalajelor de invatare, implem masuri de tipul 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,
ii si iii, 1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii si iii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, astfel: din GS Scoala pt toti. De asemenea sunt necesare masuri de interv tintit
pe cazurile identif cu risc de abandon cat mai devreme, atat prin imbunatatirea mediului educat, accesibilitate pt toti copiii, inclusiv cei cu
dizab, prin imbunatatirea tehnicilor de lucru ale cadrelor didactice/pers de sprijin, orientarea sprijinului la cei care se afla in situatie vuln
(rez scazute, parinti plecati, parinti cu niv educational scazut, fam cu venituri scazute, elevi de etnie roma). Tinand cont de rata mare la niv
RO a PTS, sunt necesare masuri de compensare, pt reintegrarea in sistemul de ed a celor care nu si-au finalizat inv obligatoriu in vederea
cresterii accesului pe piata muncii. Pb sociale ale comunitatii locale fac obiectul unei Strateg de dezv socială a municipiului pt perioada
2015-2020, asumata oficial prin HCL 186/30.04.15, avand o abordare integrată, multisectorială şi participativă, urmarind „corelarea serv
sociale de prevenire a marginalizării şi excluz sociale cu serv specializate integrate”;„abordare bazată pe fam”;„stim accesului şi participării
la ed şi formare pe tot parcursul vieţii;„măsuri pt un stil de viaţă sănătos şi prev a îmbolnăvirilor; „accesibilitate şi particip”;„solidaritate
civică şi parteneriat”.Proiectul propus raspunde acestei strategii vizand interventii educat dar si de sprijin pt cresterea accesului si
participarii la ed. Pr, prin act sale, contribuie la ob stabilite prin Planul managerial al ISJMM, in special la atingerea OB de „Crestere a
calitatii actului educat si realizarea echitatii în ed”, dar si la OB de „Promovare a ed complementare (ed pt sanatate si alimentatie
sanatoasa, cultura, cultura civica, antreprenoriala si tehnologica, sport)”,„Prev si combaterea marginalizarii si a excluz sociale prin
cuprinderea în scoala a tuturor copiilor cu dizab/cerinte educat speciale si din grupuri vuln”,„Fundam actului educat pe baza nevoilor de
dezv pers si prof a elevilor din perspectiva dezv durabile si a asigurarii coeziunii econ si sociale”, „Prev si reducerea absenteismului si a
abandonului sc”, sau chiar la tingerea OB„Deschiderea sist educ din MM catre societate, catre mediile: social, ec si cult”.
Pe termen lung, pr va contribui la ob global al AP 2014-2020 prin care RO si-a propus reducea discrepanţelor de dezv ec şi socială între
RO şi statele membre ale UE, urmarind recomandarile specifice de tara din RST 2014 si 2015 si prioritatile stab prin PNR, in ceea ce
priveste dezv capitalului uman prin incurajarea ed la copii si cresterea compet ed

Justificare

Preocuparea EU si a RO este de crestere a calitatii RU, prin cresterea niv de educatie a pop si red parasirii timpurii a scolii.RO, prin
Europa2020 si-a asumat atingerea pana in2020 a unui prag de 11,3% pt PTS, in conditia in care in 2013 era de17,3%.Abandonul scolar
genereaza dificultati in ocupare, plasand pers intr-un risc crescut de saracie. Ed scazuta a unei ponderi semnif de pop are implicatii
asupra intregii comunit, la nivel de dez durabila. Rez studiilor realizate de S si P1 atat anterior cat si cu ocazia elaborarii acestui pr, se
inscriu in prev Strat privind red PTS in RO, dificultatile cu care se confrunta copiii 2-16 ani in ceea ce priveste accesul si part la ed sunt
variate, complexe, si individualize. In ceea ce priveste grupa 2-5 ani, in RO doar 2% dintre copiii cu vârste 0-3 ani sunt înscrişi în creşe
sau în alte servicii de ed timpurie şi 82%dintre copiii cu vârste 3- 5 ani sunt înscrişi în înv preşcolar.In zona in care dorim sa intervenim sit
este si mai dramatica: 0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar. Cauzele acestei rate reduse de part la edu timpurie sunt:(1)
constientiz scazuta a parintilor cu privire la imp ed timpurii,(2)venituri scazute pe fam, parti la cresa sau gradinita reprez costuri supliment
(acoperirea hranei, imbracaminte adecvata etc),(3)lipsa infrastructurii la gradinita pt program prelungit fiind necesara amenajarea de spatii
de dormit.Prin pr ne adresam acestor problem, sustinem participarea copiilor la ed timpurie, prin (1)derularea de campanii de constientiz a
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parintilor cu privire la implicarea copiilor in ed timpurie si inscrierea acestora in progr ed, implem de ed parentala si consiliere pt motivarea
parintilor in particip copiilor la ed timpurie; (2)furniz de sprijin material (imbracaminte etc) pt participarea lor la cresa/gradinita, furniz de
sprijin financiar pt a se putea acoperi costurile aferente part la cresa sau la prog prelungit; (3)bugetul pr nu permite dezv infrastructurii,
astfel ca s-au gasit alte solutii in spatiile existente, de tipul centrului de zi. Prin activ 1-3 din pr, vom creste nr copiilor inscrisi la cresa si
gradinita cu 260 copii, acesta este efectul pe termen scurt si mediu, dar ne dorim un impact pe termen lung prin schimbarea atitutidinii
parintilor fata de ed timpurie, benef din proiect devenind un model pt alte fam, continuandu-se inscrierea altor copii in ed timpurie,
contribuind astfel la indicatorii de tara. Part lor la ed timpurie va contribui si la imbunatatirea calitatii vietii, dandu-le si femeilor
oportunitatea de a deveni active pe piata m-cii, contribuind la venitul fam.Neparticiparea copiilor la ed timpurie poate genera un start scolar
cu decalaje de invatare si deficit in deprinderile necesare participarii, imp pt adaptarea sc (reguli sociale, deprinderi de utilizare a instrum
scolare etc).Aceste aspecte fac dificila adaptarea sc si creste riscul obţ unor rez scazute inca de la inceput. Un alt aspect al nepart acestei
gr de varsta la ed timpurie este dat de faptul ca in situatia in care copii raman acasa, un adult, de regula mama, ramane acasa pt a
asigura cresterea cop, intarind un rol traditionalist al femeii-casnica, contribuind neg la venitul redus al fam. Acest aspect are consecinte
neg asupra calitatii vietii atat a fam cat si a femeii, care intr-o perioada cu capacitate mare de m-ca este inactiva, nu contribuie la propria
sa devenire, este intr-un risc in ceea ce priveste aspectul de imbatranire activa. Acest rol se perpetueaza de o generatie la alta, este un
model social, fiind necesara interv in modelarea mentalitatii. Ne prop ca in progr de a doua sansa sa atragem parintii cop din GT, pt a
deveni un model pt proprii copii, prin part sa-si schimbe atitudinea fata de ed, pt a rupe cercul vicios in care se afla.In ceea ce priveste
grupa de varst 6-16, probl este mai complexa, neparticiparea la sc fiind in relatie si cu elevul, nu doar cu parintele. Cauzele nepart si a
abandonului sc sunt urm:(1)lipsa suportului din partea fam, interes scazut pt part la sc a copiilor si ca urm a nivelului lor scazut de ed;
(2)venitul mic pe fam; (3)decalajele de invatare care pot genera insatisfactie ca urm a rez scazute, ceea ce poate genera abandon scolar
sau repetentie; (4)particularitati in functie de vulnerab ca mediul de provenienta (rural), prezenta unei dizab sau etnia roma, corelate cu
discriminarea. Am planificat in pr activ specif si concrete care sa raspunda acestor nevoi incepand cu modul in care am structurat GT:
(1)derularea de campanii de constientiz a parintilor cu privire la imp participarii copiilor la sc, implem de ed parentala si cons pt motivarea
parintilor; Furniz de instruire a cadrelor didactice si implicarea parintilor in ed; (2)furniz de sprijin material(imbracaminte, rechizite etc),
furniz de sprijin financiar acordat in functie de part din planul educational indiv ca factor motivant atat pt elev cat si pt parinte-suntem
constienti ca nu este cea mai buna forma de motivare, dar ne prop ca prin participarea la act pr sa dezv in timp o motivatie intrinseca de
part la scoala, generate de o atitudine poz, de satisfactiile obtinute prin rez, prin cresterea atractivitatii mediului sc;(3)indicatorii acestei
situatii sunt rez scolare slabe si absenteismul- pt a corecta aceasta situatie ne prop sa furnizam progr de imbunatatire a participarii si de
recuperare a decalajelor ca progr de tipul scoala de dupa scoala, dezv de abilitati de baza (comunicarea, arta, sport, IT, leadership etc)
care vor contribui la creasterea stimei de sine si a atractivitatii mediului sc, progr de dezv pers individualizate pe niv de intelegere si care
sa contribuie la autocunoastere, dezv unor deprinderi de viata sanatoasa, comportament ecologic, rezistenta la discriminare-aspecte care
sa contribuie la autodevenirea lor, asigurand impactul pr pe termen lung; acest aspect va fi abordat si OB de infrastructura, aproape tot
bug FEDR fiind orientat catre cresterea atractivitatii mediului scolar;(4)in ?c implicate in pr exista 3 gr. semnificative in ceea ce priveste
vulnerab: elevii din mediul rural, de etnie roma si elevii cu nevoi ed speciale. Acestora ne adresam prin: FEDR, prin modernizarea salilor
de clasa ne dorim si accesibilizarea pt elevii cu dizabilitati; furniz de sprijin elevilor cu nevoi ed special(copii cu sindrom Down, cu autism
etc), pt a ramane in sc de masa (pers de sprijin, terapie psihologica si fizioterapie); elevii din mediul rural si de etnie roma avand prioritate
in a fi selectionati in GT,progr de dezv pers este structurat pe tema rezilientei la discriminare, prin act vom contribui si la comb segregarii
prin incurajarea part elev care nu sunt in GT.Toti elevii cu varsta 6-16 ani din GT vor fi selectionati in baza unei evaluari pe criterii de risc
de abandon scolar:fam cu venituri reduse,parinti someri/inactivi sau slab scolarizati,nr mare de absente,rez slabe scolare,elevi cu vuln
care pot genera discriminare si excludere ca etnia (roma), mediul din care provine si/sau dizab. Benef pr vor fi furnizate in functie de part
la act planif in functie de nev identif in ev initiala-vom contribui la cresterea ratei de participare la sc si act pr, cu efect asupra rez scolare,
si, in timp, asupra atitudinii fata de ed, ceea ce va scadea riscul ulterior de abandon scolar- ceea ce se va putea masura in calitatea rez
sc, in nr de absente, nr de sit sc neincheiate sau repetenti.In pr ne prop o interv care are la baza cauzele concrete ale dificultatilor ed pt
copiii din scolile implicate in pr.Prin pr ne-am propus furniz de sprijin concret, tintit pe nevoia prezenta,dar si act care sa aiba un impact in
ceea ce priveste sustenab, care sa schimbe mentalitati si deprinderi edu si soc. Fara acest al doilea set de activitati, pr ar ramane cu un
impact pe termen scurt, dependent de implem sprijinului. Propunem un GT format din 60 anteprescolari,200 prescolari, 580 elevi cu varst
6-16 ani, 200 tineri si adulti care nu si-au finalizat inv oblig si 260cadre didactice in act de instruire.Ne adresam unei pop de 1500 copii in 3
unitati şc cu unit subordinate de niv prescolar si o gradinita. Dintre acestia, in baza studiului am identif ca 53% provin din fam cu venituri
reduse, 28% parinti cu niv slab de educatie/max 8cls, 25% din fam monoparent sau cu parinti plecati de acasa, 15% copii etnie roma, 58%
din mediul rural, 24% rez sc neincheiate/repetentie, rez educat foarte slabe: 62% note sub 6 la eval nat la lb romana si 56% la
matematica. In scoli exista o medii de peste 20 absente nemotivate/copil, pana la 40 chiar, in conditia in care la 40 de abs nemotivate cf
reg. scolar un elev este exmatriculat- sunt in risc de exmatriculare. 11% din intreaga pop scolara analizata se afla in situatie de risc ed
suplimentar avand nevoi educat speciale. Plecand de la aceste date au fost prop tipurile de interv pt cresterea interesului elevilor pt sc,
cresterea atractivitatii ed, imbunat rez sc, cresterea part la cursuri prin conditionarea primirii sprijinului-fiind furniz de sprijin mate si fin pt
particip la act, furniz de sprijin suplim celor cu nevoi educat speciale pt a ramane in şc de masa, schimbarea atitudinii fata de ed atat la
elevi cat si la parinti/tutori. Prin aceste activ ne dorim pe termen scurt cresterea participarii la ed a copiilor, cu efect asupra rez sc si a
atitudinii fata de ed, astfel incat pe termen lung elevii sa prezinte risc scazut de abandon si sa finalizeze inv obligatoriu cel putin. Aceste
asteptari au nevoie de interv la niv adultilor reprezentativi: parinti/tutori si cadre didactice, se va interveni prin implem de progr de parentig
si de formarea cadrelor in tehn de predare moderne, pt a ne asigura de sustenab masurilor dupa finaliz pr. O masura suplim care va
contribui la imbunatatirea atit adultilor fata de ed este implicarea lor dar si a tinerilor in progr de tip a doua sansa, fiind in nr foarte mare cei
care nu au finalizat inv oblig (58% din pop din zona sunt pers cu varsta 15-64 ani care au absolvit maxim 8 cls). Propunem implem de
progr a doua sansa cu implicarea a 200 pers, in special orientandu-ne catre parintii copiilor din GT. Aceste masuri se inscriu in gama GS
“Scoala pt toti”,masurile de 1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii, 1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii si iii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, contribuind la
OS2,OS3,OS4 siOS6, care urm pilonii Strat Nat privind reducerea PTS in RO, in special pt ating tintei de 11,3%asumata deRO in baza
Strat Europa2020.

Grup ţintă

In proiect ne adresam unor zone cu risc de marginalziare, cu effect asupra neparticiparii copiilor la educatie sau risc de abandon: peste
40% dintre copii provin din mediu rural, si in pus, exista o zona de tip ghetou (case improvizate), din care majoritatea copiilor nu participa
la educatie (0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar si doar 40% pentru nivel scolar). Pe total, in zona de interventie a
scolilor/gradinitelor din proiect, din studiile realizate, doar 60% dintre copii sunt inscrisi in programe educationale, inclusive educatie
timpurie. Prin proiect ne adresam unei populatii scolare si prescolare de aprox 1.500 copii din 3 unitati scolare asociate  si 1 gradinita
asociata, plus o unitate scolara partenera care are rol in furnizarea programului a doua sansa, fiind singura scoala acreditata in Baia Mare.
Interventia la nivel de copii/elevi se va face doar in unitatile scolare asociate.
In baza studiului realizat pentru fundamentarea proiectului, au fost identificate caracteristici care au legatura directa cu neparticiparea la
educatie si cu abandonul scolar (conform Strategiei privind parasirea timpurie a scolii in Romania):
? 58% dintre copii privin din mediul rural;
? 53% provin dintr-un mediu familial saracacios, cu parinti care au un nivel scazut de educatie, familii monoparentale, cu
parinte/parinti plecati de acasa sau se afla in grija altor persoane;
? 40% dintre copiii din zonele de arondare a celor 5 scoli implicate in proiect nu participa la educatie, nici la programe de
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educatie timpurie; rata cea mai mare de neparticipare regasindu-se la grupa de varsta 2-5 ani (anteprescolari si prescolari);
? 24% au situatia neincheiata, sunt repetenti sau au rezultate foarte slabe la evaluarile nationale (sub 5), procentul celor cu note
de sub 6 la evaluarile nationale variaza in functie de unitate scolara intre 39% si 66%, fiind o medie de 62% pentru evaluarea la limba
romana si de 56% pentru evaluarea la matematica;
? 15% provin din familii de etnie roma;
? 11% sunt elevi cu nevoi speciale (prezinta o dizabilitate sau este institutionalizat).
? In unitati scolare exista o medie foarte de aproape 40 absente nemotivate/elev, ceea ce inseamna ca aproape toti elevii se afla
la limita permisa de regulamentul scolar de absente nemotivate/an (limita permisa este de pana in 40 absente nemotivate pe an scolar).
Plecand de la aceste date am identificat problemele comunitatii vizate in ceea ce priveste accesul si participarea la educatie:
? Participarea extrem de scazuta a copiilor de varsta 2-5 ani la programe de educatie timpurie:
Aceasta situatie se regaseste si la nivel national: doar 2% dintre copiii cu vârste 0-3 ani sunt înscrişi în creşe sau în alte servicii de
educaţie timpurie antepreşcolară şi 82%dintre copiii cu vârste 3- 5 ani sunt înscrişi în înv preşcolar.
Acesti copii provin din familii inactive pe piata muncii, de regula ambii parinti. Acest aspect pe de o parte diminueaza semnificativ media
venitului pe membru de familie.
Elevii cu varsta intre 6-16 ani prezinta elemente de risc de abandon intr-o pondere semnificativa: provin din familii sarace, etnie roma, au
dificultati familiale, rezultate scolare slabe, absenteism mare, prezenta unor nevoi speciale (dizabilitate, este institutionalizat, traiesc in
zona tip ghetou si nu au frecventat programe de tip educatie timpurie).
Prin proiect, pentru atingerea obiectivului de imbunatatire a accesului si participarii la educatie a copiilor intre 2 si 16 ani propunem
urmatoarea structura de grup tinta cu copii aflati in aria de responsabilitate a urmatoarelor scoli Scoala Petre Duflu (cu procent mare de
copii de etnie roma- 60% din toata populatia scolii), Liceul cu program sportiv (35% dintre elevi din mediul rural), Liceul Thenologic “Traian
Vuia” din Tautii Magheraus care are inclusiv program pentru prescolari (toti copiii/elevii din mediul rural), Gradinita nr.8 (care este in
apropierea zonei de tip ghetou).
CATEGORIA ANTEPRESCOLARI si PRESCOLARI: la proiect vor participa 60 copii anteprescolari (cu varsta intre 2 si 3 ani), si 200 copii
prescolari (cu varsta intre 3-5 ani), care sa fie inregistrati si sa participle la programe de educatie timpurie, contribuind la atingerea OS 6.2
”Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe
copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”.
In proiect sunt 2 unitati care se adreseaza prescolarilor: gradinita nr.8 din Baia Mare (care este in apropierea zonei de tip ghetou) si
unitate in cadrul Liceului Tehnologic “Traian Vuia” din Tautii Magheraus (rural). Toate cele 4 unitati scolare participante la proiect au si
grupa de varsta prescolara.
Nevoile identificate la aceasta sectiune a GT:
• Constientizare scazuta a parintilor cu privire la importanta participarii la educatia timpurie;
• Venituri scazute in familie pentru a acoperi costurile corelate cu participarea la educatie timpurie: costurile cu hrana daca se
opteaza pentru program prelungit atat la cresa cat si la gradinita (doar un program prelungit ar fi o solutie de sprijin a mamei pentru a-i
facilita accesul la ocupare sau educatie), sau costuri cu imbracamintea (fiind necesara suplimentarea acestora daca copilul iese din casa,
in colectivitate, la cresa sau gradinita):
• Infrastructura redusa la nivel de gradinite pentru furnizare de program prelungit
IDENTIFICARE: In ceea ce priveste identificarea copiilor din categoria anteprescolari, tinand cont de particularitatea varstei, aceasta se va
realiza prin actiuni in comunitate, prin implicarea parintilor, in cadrul Subactivitatii 1.1. Toti cei 60 de copiii din aceasta categorie identificati
vor fi prin intermediul proiectului vor fi acum inregistrati in programul de educatie timpurie.
In ceea ce priveste identificarea copiilor din categoria prescolari, aceasta se va realiza prin actiuni in comunitate din Subactivitatea 1.1.
pentru a identifica copiii cu varsta intre 3 si 5 ani care nu participa la programul de gradinita, dar si identificarea acelor copii care participa
deja la gradinita si prezinta ricuri de a nu mai participa (familii cu venituri reduse/unul dintre parinti inactivi pe piata muncii, parinti cu nivel
scazut de educatie, familii monoparentale/parinti plecati de acasa/copii aflati in grija altor persoane, de etnie roma). Acestea vor fi si
CRITERIILE DE SELECTIE, cu specificarea ca minim 25% trebuie sa fie de etnie roma si minim 30% din mediul rural.
SELECTIA: In cadrul Subactivitatii 1.2, cei 60 de copii anteprescolari si 200 copii prescolari vor fi selectionati. Pentru fiecare copil se va
realiza o evaluare individuala, in special prin culegerea datelor de la familie, care corespunde nivelului de dezvoltare, cu accent pe
evaluarea sociala la aceasta grupa de varsta, cu descrierea nivelului de dezvoltare psiho-motorie a copilului. Evaluarea este realizata de
expertii specialist.
Saptamanal cazurile identificate de expertii GT si evaluate de expertii specialist vor fi discutate intr-un grup de lucru complex in care se va
lua decizia de a fi sau nu selectionat in GT, in functie de concluziile evaluarii.
Cazurile care nu corespund criteriilor de selectie sunt clasate. Pentru cei in care decizia a fost de selectie se va elabora in colaborare cu
parintele/tutorele planul educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care vor fi stabilite nevoile si sprijinul afferent
acestor nevoi furnizat prin proiect.
Pentru fiecare copil de varsta anteprescolara si prescolara selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:
• Fisa de inregistrare in GT semnata de parinte/tutore;
• Copie certificat nastere copil;
• Copie carte de identitate parinti/tutore;
• Evaluarea complexa;
• Planul educational individualizat;
• Schema de sprijin pentru parinte;
• Contractual de furnizare servicii in proiect asumat de parinte/tutore.
Din aceasta categorie de GT:
• 60 de copii de varsta 2-3 ani, anteprescolari, vor fi inregistrati si vor participa la program de cresa; acestia vor beneficia de
sprijin material pentru participarea la cresa (imbracaminte, incaltaminte, articole de igiena, in functie de evaluarea individuala a nevoilor
realizata cu parintele/tutorele), sprijin financiar pentru achitarea cheltuielilor cu hrana aferente participarii la cresa.
• 200 copii de varsta 3-5 ani, prescolari, vor beneficia de activitatile proiectului in functie de evaluarea individuala a nevoilor
astfel:
- 100 de copii care sunt identificati cu nevoia de program prelungit dar nu au posibilitate de participare datorita faptului ca nu mai
sunt locuri libere la gradinitele cu program prelungit, vor beneficia de activitati educationale de tipul centru de zi; pe durata participarii vor
beneficia de hrana calda;
- Dintre ceilalti 100 de copii prescolari din totalul de 200 selectati, estimam ca 40 vor fi la gradinita in program normal si 60 de
copii selectionati in GT vor participa la gradinita cu program prelungit. Cei care participa la gradinita in program prelungit vor beneficia de
sprijin financiar pentru achitarea cheltuielilor cu hrana aferente participarii.
- Toti cei 200 de copii vor beneficia de sprijin material pentru participarea la educatie timpurie (imbracaminte, incaltaminte,
articole de igiena, in functie de evaluarea individuala a nevoilor realizata cu parintele/tutorele);
- Toti cei 200 de copii prescolari vor beneficia de programe educationale pe durata vacantelor de vara, timp in care este
prevazuta hrana calda, pentru a ne asigura ca raman in legatura cu sistemul educational, reducand riscul neparticiparii in anul urmator la
educatie timpurie;
• 25% vor fi copii de etnie roma;
• 30% vor fi din mediul rural.
IMPLICAREA: In ceea ce priveste modalitatea de implicare a membrilor GT, la aceasta categorie de varsta, masurile se adreseaza direct
parintilor, tinand cont de specificul varstei: Subactivitatea 1.3. presupunand (1) consilierea constanta a parintilor pentru motivarea
mentinerii copiilor in program de educatie timpurie, (2) asistenta specializata a copiilor si parintilor pentru adaptarea lor in program de
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educatie timpurie (este cunoscuta dificultatea de adaptare a copiilor, in cele mai multe cazuri, la cresa sau gradinita, parintele uneori fiind
in punctul de a renunta la participarea copiilor la educatia timpurie), (3) consilierea pentru asigurarea tranzitului de la o etapa educationala
la alta (cresa/gradinita/scoala); si Subactivitatea 2.3 presupunand implementarea unui program de parenting cu participarea unui
parinte/tutore de la fiecare copil inregistrat in GT.
Aceasta este o masura de asigurare a mentinerii in GT, prin constientizarea parintilor/tutorilor cu privire la importanta educatiei timpurii in
dezvoltarea copiilor, motivarea acestora in continuarea participarii copiilor la educatia timpurie.
O masura suplimentara pentru asigurarea mentinerii copiilor in activitate este furnizarea sprijinului material si financiar conditionat de
prezenta/participarea copiilor si a parintilor/tutorilor la activitatile stabilite prin planul educational individualizat si schema de sprijin pentru
parinte, asumate in contractual de furnizare servicii semnat de fiecare parinte/tutore.
Toate serviciile vor fi evidentiate in baza de date care se va intocmi pentru GT, pentru a ne asigura de atingerea indicatorilor, eligibilitatea
activitatilor si a cheltuielilor aferente prevazute.
CATEGORIA SCOLARI: in proiect vor participa 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din cele 5 scoli participante la proiect, fie ca partener
fie ca partener asociat, contribuind la atingerea OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de
asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din
mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic”.
Caracteristici ale acestei sectiuni a GT:
• Constientizare scazuta a parintilor cu privire la importanta participarii la invatamantul obligatoriu;
• Pondere mare de copii cu dificultati familiale si dificultati financiare (venituri reduse, familii monoparentale, parinti plecati de
acasa, copii aflati in grija altor persoane, copii institutionalizati);
• Pondere mare de elevi din mediul rural;
• Pondere semnificativa de copii de etnie roma;
• Numar mare de copii cu rezultate scolare scazute, inclusive repetentie/situatie scolara neincheiata;
• Numar foarte mare de absente si absente nemotivate;
• Prezenta unui grup cu risc educational suplimentar: copii cu dizabilitati, copii institutionalizati, care provin din zona de tip
ghetou si nu au participat la educatie timpurie;
• Risc de discriminare sau segregare in mediu scolar dat de etnie, prezenta unei dizabilitati/nevoi educationale speciale, din
mediu rural;
• infrastructura educationala neadecvata.
Nevoile identificate sunt de sprijinire si interventie in directia:
 (1) cresterii participarii elevilor la educatie- pentru cresterea participarii la educatie sunt prevazute activitati de sprijinire a participarii care
sa functionaze si ca motivare extrinseca pana la dezvoltarea celei intrinseci (sprijin material si financiar); cresterea atractivitatii mediului
educational (imbunatatirea infrastructurii scolare, organizarea de actiuni si evenimente interesante pentru elevi, furnizarea de ateliere care
sa dezvolte interesele si abilitatile elevilor);
(2) imbunatatire a rezultatelor scolare- program scoala de dupa scoala si sprijin pentru elevii care prezinta dizabilitati pentru a face fata
cerintelor scolii de masa;
(3) combaterea discriminarii- prin implementarea unui program de dezvoltare personala cu accent pe cresterea rezilientei la disciminare,
includerea in activitatile proiectului a unor elevi care nu sunt in grupuri vulnerabile pentru combaterea segregarii.
In cadrul studiului realizat pentru fundamentarea proiectului am identificat urmatoarea situatie cu privire la rata de participare, respective
abandon si rezultatele scolare inclusive la testele nationale din ultimii 4 ani (prezentand media pe ultimii 4 ani):
? Scoala gimnaziala Petre Dulfu (partener asociat): o medie de elevi pe an scolar in ultimii 4 ani de 142 elevi cu rezultate slabe,
cu situatie neincheiata 3, repetenti 11, in situatie de abandon scolar 215; aproape 39% cu note sub 6 la evaluarea nationala la
matematica, 63% elevi cu nota sub 6 la evaluarea nationala la limba romana, aprox 30 absente nemotivate/elev; punctata cu 2 ca si grad
de marginalizare UAT, 2 clasa de defavorizare, punctaj primit in Anexa 1 de 6 puncte.
? Liceul Tehnologic “Traian Vuia” Tautii Magheraus (partener asociat): o medie de elevi pe an scolar in ultimii 4 ani de 57 elevi
cu rezultate slabe, cu situatie neincheiata 27, repetenti 24, in situatie de abandon scolar 7; 66% cu note sub 6 la bacalaureat la
matematica si 58% la limba romana, aprox 20 absente nemotivate/elev; punctat cu 2 ca si grad de marginalizare UAT, 2 clasa de
defavorizare, punctaj primit in Anexa 1 de 6 puncte.
? Liceul cu program sportiv (partener asociat): o medie de elevi pe an scolar in ultimii 4 ani de 21 elevi cu rezultate slabe, cu
situatie neincheiata 11, repetenti 21, in situatie de abandon scolar 5; 64% cu note sub 6 la evaluarea nationala la matematica si 64% la
limba romana, aprox 40 absente nemotivate/elev; punctat cu 2 ca si grad de marginalizare UAT, 2 clasa de defavorizare, punctaj primit in
Anexa 1 de 4 puncte.
Media notelor la evaluarea nationala mentionate in Anexa 1-Ierarhizarea scolilor, confirma rezultatele slabe la evaluarile nationale:
? Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare: 4,66;
? Liceul Tehnologic Traian Vuia din Tautii Magheraus: 6,54;
? Liceul cu program sportib Baia Mare: 5,80.
La acestea vor contribui si programele de educatie parentala si instruirea adresata cadrelor didactice si a personalului de sprijin.
IDENTIFICAREA: in ceea ce priveste identificarea celor 580 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani, aceasta se va realiza prin campanii
realizate in scoala partenera si cele 4 scoli asociate prin implementarea Subactivitatii 4.1. cu implicarea tuturor actorilor relevanti: elevilor,
parintilor/tutorilor si cadrelor didactice. Se impune implicarea lor datorita complexitatii nevoilor si riscurilor de abandon scolar.
CRITERII DE SELECTIE: tinand cont de ponderea mare de elevi cu dificultati familiale, fie ca au un venit redus/familie, fie ca sunt inactivi
pe piata muncii/nivel scazut de scolarizare, sau sunt elevi care se afla in grija statului (institutionalizati), propunem in proiect ca majoritatea
elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa apartia uneia dintre aceste categorii. Pentru evitarea dublei finantari conform Ghidului beneficiarului
“Scoala pentru toti” luam in calcul sprijinul financiar doar pentru 83%, pentru a nu se supra pune peste alte tipuri de sprijin financiar primit
de elevii participant la activitatile proiectului.
Vor avea prioritate cei care prezinta riscuri suplimentare astfel:
? au cerinte educationale speciale (prezinta deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective şi de comportament ori
asociate, indiferent de severitatea acestora, copii ocrotiţi în instituţii rezidenţiale, copii/elevi care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare
şi/sau adaptare şcolară);
? sunt de etnie roma (25% dintre cei 580 elevi);
? sunt din mediul rural (30% din cei 580 elevi)
? peste 30 de absente nemotivate in anul anterior scolar;
? media scolara la matematica si limba romana sub 6, rezultate la examenele nationale oficiale sub 6;
? prezinta situatii scolare neincheiate, au avut corigente sau sunt repetenti.
Ca si grup de varsta, tinand cont ca aceste criterii sunt regasite la toate categoriile, propunem urmatoarea structura:
- Clasele 0-4: 250 copii din care cel putin 63 elevi de etnie roma si 75 elevi din mediul rural;
- Clasele 5-8: 230 copii din care 58 de etnie roma si 69 din mediul rural;
- Clasele 9-10 (pana la varsta de 16 ani): 100 copii, fiind doar 2 ani scolari, din care 25 de etnie roma si 30 din mediul rural.
Identificarea este in sarcina expertilor GT.
SELECTIA: In cadrul Subactivitatii 4.2, cei 580 de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor fi selectionati. Pentru fiecare copil se va realiza o
evaluare individuala, atat pe dimeniunea sociala cat si pe cea psihologica si educationala. Se va realiza astfel o evaluare complexa a
fiecarui caz identificat de expertii GT pt a identifica situatia familia, profilul psihologic, interesele si abilitatile fiecaruia dintre ei, situatia
scolara, nevoile si dificultatile fiecarui elev in cee ace priveste participarea la educatie, pentru a se putea evalua riscul de abadon scolar.
Se va realiza un instrument care sa poata operationaliza nivelul riscului de abandon. Pentru fiecare elev se va realiza evaluarea complexa
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a riscului de abandon. Evaluarea este realizata de expertii specialist.
Saptamanal cazurile identificate de expertii GT si evaluate de expertii specialist vor fi discutate intr-un grup de lucru complex in care se va
lua decizia de a fi sau nu selectionat in GT, in functie de concluziile evaluarii riscului de abandon scolar.
Cazurile care nu corespund criteriilor de selectie sunt clasate. Pentru cei in care decizia a fost de selectie se va elabora in colaborare cu
parintele/tutorele planul educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care vor fi stabilite nevoile si sprijinul aferent
acestor nevoi furnizat prin proiect.
Pentru fiecare copil de varsta scolara cu varsat intre 6 si 16 ani selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:
• Fisa de inregistrare in GT semnata de parinte/tutore;
• Copie certificat nastere copil;
• Copie carte de identitate parinti/tutore;
• Evaluarea complexa;
• Planul educational individualizat;
• Schema de sprijin pentru parinte;
• Contractul de furnizare servicii in proiect asumat atat de elev cat si de parinte/tutore.
IMPLICAREA: In ceea ce priveste modalitatea de implicare a membrilor GT, la aceasta categorie de varsta, masurile se adreseaza atat
elevilor cat si parintilor: Subactivitatea 4.3. presupunand (1) consilierea constanta a elevilor si parintilor/tutorilor pentru motivarea
mentinerii copiilor in invatamantul obligatoriu cel putin, (2) asistenta specializata a copiilor si parintilor pentru adaptarea lor in program la
educatie si sprijin in orientarea scolara in functie de abilitatile fiecarui elev, (3) consilierea pentru asigurarea tranzitului de la o etapa
educationala la alta (accent pe transfer gradinita/clasa 0,  clasa 0/clasa I, clasa IV/clasaV, clasa VIII/clasa IX); si Subactivitatea 7.1
presupunand implementarea unui program de parenting cu participarea unui parinte/tutore de la fiecare elev inregistrat in GT.
Pentru cresterea interesului fata de educatie ca masura de mentinere a elevilor in GT, sunt planificate mai multe activitati care sa creasca
interesul copiilor pentru participarea la scoala: (1) 108 elevi din GT beneficiaza de activitati remediale si 472 de activitati dezvoltare de
abilitati de baza; (2) 80 copii cu dizabilitati vor beneficia de terapie si fizioterapie; (3) 580 de elevi vor participa pe durata vacantelor de
vara in tabere; vor avea asigurata hrana calda; (4) toti 580 participa la un program de dezvoltare personala, ceea ce presupune si
cresterea motivatiei pentru scoala, cu accent pe imbunatatirea incluziunii in mediul educational prin cresterea rezilientei la discriminare; (5)
activitati de inovare sociala, inclusiv cu implicarea comunitatii, care sa starneasca interesul elevilor pentru implicare si activism
(Subactivitatea 5.3).
O masura suplimentara pentru asigurarea mentinerii lor in activitate este furnizarea sprijinului material si financiar conditionat de
prezenta/participarea elevilor si a parintilor/tutorilor la activitatile stabilite prin planul educational individualizat si schema de sprijin pentru
parinte, asumate in contractual de furnizare servicii semnat de fiecare parinte/tutore. Toti copiii fiind provenind din familii cu dificualtati
financiare vor primi sprijin material (imbracaminte, incaltaminte, rechizite), 83% dintre ei vor primi si sprijin financiar (480 elevi)- cu atentie
la riscul de dubla finantare- nu vor prinmi sprijin financiar cei care beneficiaza de acest sprijin din alte surse guvernamentale.
Toate acestea sunt masuri de asigurare a mentinerii in GT, prin constientizarea elevilor dar si a parintilor/tutorilor cu privire la importanta
educatiei in dezvoltarea lor, motivarea acestora in continuarea participarii cel putin la invatamantul obligatoriu.
Toate serviciile vor fi evidentiate in baza de date care se va intocmi pentru GT, pentru a ne asigura de atingerea indicatorilor, eligibilitatea
activitatilor si a cheltuielilor aferente prevazute.

In ceea ce priveste CATEGORIA DE TINERI SI ADULTI CARE NU SI-AU FINALIZAT INVATAMANTUL OBLIGATORIU, in vederea
participarii la program de a doua sansa, propunem pentru proiect o sectiune de GT de 200 persoane, contribuind la atingerea OS 6.4 ”
Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul
de educaţiei şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională”. Persoanele care nu si-au
finalizat cel putin invatamantul obligatoriu prezinta dificultati in gasirea unui loc de munca, in asigurarea unui venit care sa acopere nevoile
zilnice.
La activitatile proiectului participa si Scoala Gimnaziala “Nicolae Balcescu” in calitate de partener fiind singura scoala acreditata pentru
furnizarea de programe de a doua sansa in Baia Mare, acesta fiind rolul scolii, de a furniza servicii de a doua sansa la cei 200 de tineri si
adulti din grupul tinta care nu si-au finalizat studiile obligatorii. In Anexa 1 la Ghidul Solicitantului “Scoala pentru toti”, aceasta scoala este
punctate cu 2 la gradul de marginalizare a UAT, cu 1 la Clasa de defavorizare si primeste 8 puncte.
IDENTIFICAREA va fi o activitate preponderant in comunitate, dar vor avea prioritate parintii/tutorii copiilor recrutati in GT pentru ca
aceasta activitate sa capete o valenta suplimentara, cea de intatire a motivatiei mentinerii copiilor in scoala prin schimbarea atitudinii
adultului fata de educatie, dar si pentru ca adultul sa devina un model pentru copil.
CRITERIILE se selectie: prioritari parintii copiilor din GT care nu au finalizata educatia obligatorie. In functie de atingerea GT de 200 din
aceasta categorie, daca este cazul, vom extinde selectia si catre ceilalti membrii din comunitatea din care s-a facut selectia copiilor, pana
la completarea GT de 200. Toti tinerii si adultii selectionati se afla in situatie de vulnerabilitate: nivel de educatie scazut. Suplimentar, vor
avea prioritate tinerii si adultii de etnie roma astfel ca minim 25% din totalul de 200 sa fie de etnie roma.
SELECTIA: cei 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu vor fi selectionati in cadrul Subactivitatii 9.1. Pentru
fiecare se va realiza o evaluare individuala, atat pe dimeniunea sociala cat si pe cea psihologica si educationala. Se va realiza astfel o
evaluare complexa a fiecarui caz identificat de expertii GT pt a identifica nevoile si nivelul de educatie in ceea ce priveste gruparea
acestora pe niveluri de educatie.
Evaluarea este realizata de expertii specialist.
Saptamanal cazurile identificate de expertii GT si evaluate de expertii specialist vor fi discutate intr-un grup de lucru complex in care se va
lua decizia de a fi sau nu selectionat in GT, in functie de concluziile evaluarii.
Cazurile care nu corespund criteriilor de selectie sunt clasate. Pentru cei in care decizia a fost de selectie se va elabora planul educational
individualizat in care vor fi stabilite nevoile si sprijinul aferent acestor nevoi furnizat prin proiect.
Pentru fiecare tanar sau adult care nu si-a finalizat invatamantul obligatoriu selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:
• Fisa de inregistrare in GT;
• Copie carte de identitate;
• Evaluarea complexa, cu fisele matricole obtinute de la scoli;
• Planul educational individualizat;
• Contractual de furnizare servicii in proiect asumat atat de fiecare tanar sau adult selectionat.
IMPLICAREA: In ceea ce priveste modalitatea de implicare a membrilor GT, la aceasta categorie de varsta, masurile se adreseaza direct
participantilor: Subactivitatea 9.2. presupunand participarea celor 200 de tineri sau adulti recrutati la un program structurat de consiliere.
O masura suplimentara pentru asigurarea mentinerii lor in activitate este furnizarea sprijinului financiar conditionat de
prezenta/participarea lor la activitatile stabilite prin planul educational individualizat, asumate in contractul de furnizare servicii semnat.
Toate serviciile vor fi evidentiate in baza de date care se va intocmi pentru GT, pentru a ne asigura de atingerea indicatorilor, eligibilitatea
activitatilor si a cheltuielilor aferente prevazute.
Pentru a asigura copiilor o interventie de 3600 sunt necesare masuri adresate CADRELOR DIDACTICE si PERSONALULUI DE SPRIJIN.
Astfel ne propunem o activitate de instruire in educatie parentala si in tehnici de implicare a parintelui in activitati educationale, contribuind
la atingerea OS 6.6 „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre universitar în vederea promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli inclusive”.
Coordonatorii de masuri educationale in colaborare cu reprezentantii legali ai scolilor vor identifica cele 260 de cadre didactice din unitatile
educationale din proiect. Pentru selectie, procedura va fi ca toate cadrele interesate sa depuna o scrisoare de intentie pentru participarea
la instruire.
Pentru fiacre cadru didactic sau personal de sprijin selectionat se va intocmi un dosar individual care va contine:
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• Fisa de inregistrare in GT;
• Copie carte de identitate;
• Scrisoare de intentie;
• Contractul de furnizare servicii in proiect asumat atat de fiecare persoana.
Pentru asigurarea IMPLICARII in activitatea de instruire a fost inclusa furnizarea de subventie in vederea implementarii practice a
tehnicilor invatate. Aceasta subventie se va acorda in baza unei metodologii, prin concurs de aplicatii, conform Subactivitatii 9.1. Aceasta
va motiva participarea, cadrele didactice si personalul de sprijin, avand sprijin in implementarea efectiva a rezultatelor instruirii. Doar cei
care participa la instruire vor vbeneficia de posibilitatea de participare la concursul de aplicatii pentru subventii.
Astfel, pe durata proiectului vom furniza servicii in corespondenta cu scopul proiectului de a creste accesul si participarea copiilor cu
varsta intre 2 si 16 ani la programe educationale la urmatorii beneficiari directi:
? 60 copii cu varsta intre 2 si 3 ani/anteprescolari;
? 200 copii cu varsta intre 3 si 5 ani/prescolari;
? 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din care 250 din clasele 0-IV, 230 din clasele V-VIII, 100 din clasele IX-X din unitatile
scolare implicate in proiect;
? 840 parinti/tutori ai copiilor din GT astfel: 60 parinti/tutori de anteprescolari, 200 parinti/tutori de copii prescolari, 580
parinti/tutori de elevi cu varsta intre 6 si 16 ani;
? 200 tineri si adulti care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu;
? 260 cadre didactice si personal de sprijin din cele 5 scoli implicate in proiect.
Consideram ca prin aceasta abordare de 3600 vom reusi sa asiguram un impact real si de lunga durata in ceea ce priveste cresterea
accesului la educatie si a participarii la educatie a copiilor, contribuind la atingerea obiectivelor specifice ale Ghidului Solicitantului „Scoala
pentru toti”, si mai ales vom contribui la atingerea tintelor asumate de Romania de diminuare a ratei de abandon de la 17,3% la 11,3%
pana in 2020, asumata conform Strategiei Europa 2020.

Sustenabilitate

Inca de la stabilirea parteneriatului am luat in calcul acoperirea tututor domeniilor de interes, prin implicarea administratiei publice locale
ca partener, sistemului de invatamant, reprezentat printr-o scoala, astfel incat interventia in educatie sa aiba un concept integrat si care sa
contribuie la sustenabilitatea activitatilor furnizate pe durata proiectului.
Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata astfel:
1. In ceea ce priveste obiectivele de infrastructura- peste 90% din ceea ce este previzionat in capitolul FEDR, va fi folosit pentru
imbunatatirea mediului educational prin reabilitare/ modernizare spatii sau dotarea salilor de clasa, obiective stabilite pentru cresterea
atractivitatii mediului scolar. Cladirile sunt in propietatea administratiei publice locale (P1), astfel ca de aceste obiective de investitii vor
beneficia grupul tinta (elevi intre 6 si 16 ani) dat si alti elevi care nu au fost selectati in GT atat pe durata proiectului, cat si dupa finalizarea
acestuia. Ceea ce se realiza prin intermediul proiectului pentru imbunatatirea mediului educational va fi folosit in acelasi scop dupa
finalizarea proiectului, de rezultatele investitiei beneficiind grupul tinta si dupa finalizarea lui, dar si alti elevi ai unitatilor scolare beneficiare,
astfel ca rezultatele vor fi multiplicate. P1 (administratia publica locala) va continua investitia in conditiile in care se desfasoara educatia,
fiind un obiectiv organizational. P1 isi asuma continuarea finantarii in sprijinirea mediului educational anual cu aproximativ 15% din bugetul
administratiei locale, prin bugetarea acestei sume in bugetul administratiei publice locale, inclusiv cu asumarea finantarii in ceea ce
priveste continuarea programului a doua sansa.
2. De asemenea P1 isi asuma dezvoltarea serviciilor de cresa prin infiintarea unor noi crese in care sa poata fi primiti copiii, in
conditiile in care estimam ca dupa implementarea proiectului parintii vor fi constientizati de importanta educatiei timpurii si de avantajele,
atat pentru copii cat si pentru parinti de a inscrie copii la cresa. De altfel, P1, in 2017 prin proiectul „Centrul de educatie timpurie
Curcubeu” finantat prin fonduri norvegiene (data finalizare 30.04.2017), va da in functiune o noua cresa moderna realizata in cadrul unui
proiect de infrastructura, astfel ca este necesara constientizarea parintilor pentru a identifica beneficiari pentru cand va fi data in functiune.
Aceste finantari se vor completa astfel fiind folosita o infrastructura creata prin alte fonduri. Crearea de crese la standarde europene a fost
o preocupare a administratiei locale, cresele din Baia Mare putand fi exemple de bune practici. P1 isi doreste continuarea dezvoltarii
acestor servicii, crearea de noi crese pentru a raspunde nevoilor unor parinti constienti de importanta educatiei timpurii, de sprijinul care-l
poate furniza aceste servicii atat pentru dezvoltarea copiilor cat si pentru parinti pentru ca acestia sa poata deveni activi pe piata muncii.
3. In ceea ce priveste activitatile de tip scoala de dupa scoala sau ateliere care sa dezvolte abilitati, acestea vor continua conform
Metodologiei de organizare a Programului Şcoala după şcoală a fost elaborată în temeiul art. 58 şi 262 din Legea nr.1/2011, Legea
educaţiei naţionale, si consideram ca pot fi implementate la nivelul orasului Baia Mare urmatoarele solutii de asigurare a sustenabilitatii:
(1)continuarea atragerii de fonduri externe, pe alte linii aflate la dispozitia Romaniei pe care intreg parteneriatul isi doreste sa aplice pentru
continuarea furnizarii de activitati care sa vina in sprijinul copiilor baimareni in directia imbunatatirii nivelului de educatie; (2) furnizarea
acestor activitati contra cost: vom incerca in paralel sa sprijinim prin serviciile existente la nivelul S pe parintii copiilor din GT in ceea ce
priveste ocuparea, sa-si gaseasca un loc de munca, in special pentru cei 200 de tineri si adulti participanti la a doua sansa, astfel incat
parintii sa-si poata permite investitia in educatia copiilor: este unul dintre obiectivele proiectului- de a constientiza parintii cu privire la
importanta educatiei copiilor, inclusiv in motivarea acestora sa investeasca in educatia acestora pentru asigurarea unui viitor cat mai bun
copiilor. S este acreditat in furnizarea de servicii de consiliere profesionala, orientare si mediere pe piata muncii. S isi asuma furnizarea
acestor servicii suplimentar activitatilor proiectului, prin resursele proprii.
4. Prin proiect ne dorim sa cream o practica de activitati interscolare care nu necesita resurse financiare deosebite. Pe durata
proiectului scolile vor deveni constiente cu privire la importanta acestor activitati care vor permite identificarea si replicarea de bune
practici intre scoli, activitati care vor contribui la combaterea discriminarii si a segregarii elevilor din grupuri vulnerabile, fiind implicati in
activitati cu elevi care nu prezinta vulnerabilitati.
5. Prin proiect se creaza o serie de programe care vor putea continua dupa finalizarea activitatii: program de educatie parentala
pt copii cu varsta intre 2 si 5 ani, program de educatie parentala pt elevi cu varsta intre 6 si 16 ani, program de dezvoltare personala,
program de consiliere a tinerilor si adultilor. Aceste programe vor continua sa fie folosite astfel: (1) expertii S vor instrui consilierii scolari si
si cel putin 5 invatatoare si 5 diriginti din unitatile scolare implicate in implementarea programului de parenting si a programului de
dezvoltare personala, care vor implementa ulterior finalizarii proiectului aceste programe in scolile de care apartin, astfel va continua si
chiar se va multiplica implementarea acestor programe. Implementarea programelor va fi asumata de directorul fiecarei unitati scolare,
fiecare director desemnand la finalizarea proiectului cel putin cate o invatatoare si un diriginte care sa continue implementarea
programelor; (2) programul de dezvoltare personala va fi furnizat tuturor cadrelor didactice putand fi folosit ca ghid in orele de dezvoltare
personala care exista in curricula si in orele de dirigentie; (3) S isi asuma utilizarea acestor programe in alte proiecte pe care le va avea in
implementare, eficientizand activitatea in acele proiecte, dar si in activitatea curenta, S, cu un istoric de peste 15 ani de activitate, are ca
principala tema de actiune prevenirea separarii copiilor de familie, astfel ca educatia parentala si dezvoltarea personala este extrem de
importanta in realizarea activitatilor curente ale organizatiei. Astfel, programele vor fi internalizate ca o practica institutionala devenind
instrumente extrem de utile in activitatea organizatiei, contribuind la dezvoltarea organizationala.
6. Cunostintele, competentele si deprinderile formare de catre cadrele didactice si personalul de sprijin participante la instruire
sunt achizitii pe termen lung, internalizand informatiile si tehnicile acumulate in activitatea lor curenta, fiind vorba de formare in metode de

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil. Aceste competente formate vor fi utilizate in toate orele, la nivelul
fiecarei clase, la crearea unei atmosfere pozitive fata de educatie, crescand implicarea lor in educatie si mentinand interesul acestora in
ceea ce priveste invatarea, cu impact asupra rezultatelor educationale si a participarii efective la educatie. Astfel, aceasta formare in tema
aleasa pentru proiect, va contribui pe termen lung la prevenirea parisirii timpurii.
7. Continuarea campaniilor realizate in cadrul Subactivitatii 5.3 va fi asumata inca din timpul implementarii proiectului de catre
directorii scolilor implicate. Consideram foarte importanta implicarea comunitatii in educatie, astfel ca acest tip de activitati derulate in
colaborare cu reprezentantii comunitatii vor continua si dupa finalizarea proiectului, mai ales ca nu necesita mari resurse financiare.
8. Un obiectiv al campaniilor ce vor fi realizate dupa finalizarea proiectului va fi atragerea de donatii in bunuri sau bani astfel incat
scolile sa poata continua furnizarea de sprijin material elevilor care provin din familii sarace, asigurand bunurile de care au nevoie pentru
participarea la educatie: rechizite, imbracaminte, incaltaminte, produse de igiena. Atat S cat si P1 isi asuma includerea in bugetul propriu
de sume care sa contribuie la sprijinirea copiilor/elevilor anual dupa finalizarea proiectului.
9. S si P1 isi asuma sprijin in ceea ce priveste furnizarea de produse necesare participarii la educatie pentru elevii din familii
sarace, avand in fiecare an cel putin o actiune de acest tip. S si P1 isi asuma continuarea identificarii de resurse financiare pentru
asigurarea acestui sprijin material.
Un element de sustenabilitate pe care il consideram extrem de important si care este sustinut prin toate activitatile prevazute in proiect
este cel de schimbare a mentalitatii/atitudinii fata de educatie a tuturor celor implicati: copii, parinti/tutori, cadre didactice si comunitate.
Odata atins acest obiectiv, de crestere a interesului fata de educatie, putem considera ca asiguram impactul pe termen lung al proiectului.
Activitatile propuse sunt astfel gandite incat sa atragem copii, parintii/tutorii, angajatorii sau alti actori sociali catre educatie in vederea
solutionarii problemelor corelate cu parasirea timpurie a scolii. Ne dorim sa cream un context educational atractiv, in care copiii sa-si
doreasca sa participe, adoptand diferite metode, directe, unele cu impact pe termen scurt si concret (sprijin financiar, material, hrana
calda, activitati interesante etc), dar care sa auca copii in context educational pentru ca apoi sa intervenim prin programe care vor
contribui la impactul pe termen lung (recuperarea decalajului educational prin programe scoala de dupa scoala si astfel imbunatatirea
rezultatelor si a stimei de sine a elevilor participanti, diminuarea riscului de parasire a scolii prin repetentie sau exectiv datorita
insatisfactiei generate de notele mici, de insuccesul scolar; sau prin furnizarea de consiliere si programe de parenting care sa schimbe
atitutinea parinilot in ceea ce priveste suportul copiilor pentru participarea la scoala, consiliere si programe de dezvoltare personala a
copiilor prin care sa crestem interesul si motivatia copiilor pentru scoala, crearea unui mediu tolerant pentru copiii cu vulnerabilitati prin
activitati de combatere a discriminarii si de desegregare, instruirea cadrelor in implicarea parintilor in educatia copiilor, campanii prin care
sa implicam activ, participativ comunitatea in aducatie etc). Consideram ca odata imbunatatita atitudinea copiilor, parintilor/tutorilor,
comunitatii fata de educatie, intr-un proiect implementat pe durata a 3 ani, timp in care avem posibilitatea sa sedimentam rezultatele,
putem vorbi de eficienta si eficacitate in raport cu sustenabilitatea a proiectului implementat.
Interventia la nivelul cresterii accesului si participarii la educatia timpurie a 60 de copii de varsta anteprescolara si a 200 de varsta
prescolara proiectul contribuie in mod direct la valoarea indicatorului de tara asumat prin POCU/74/6/18/18/Operatiune compozita OS 6.2,
6.3, 6.4, 6.6 de 17.373 copii; prin sprijinirea celor 580 de elevi cu varta intre 6-16 ani in vederea participarii la educatia obligatorie si
prevenirii abandonului scolar contribuie la valoarea indicatorului asumat de 40.887 elevi; prin furnizarea de programe de a doua sansa la
200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu contribuie la indicatorul asumat in ghid de 16.605 pers; iar prin instruirea
celor 260 cadre didactice/personal de sprijin contribuim la indicatorul asumat in ghid de 18.937 pers (o parte din ele fiind si sprijinite pentru
perfectionarea activitatii lor).
Privim toate aceste activitati ca un sistem integrat necesar pentru prevenirea abandonului scolar pe termen lung, pentru crearea
impactului de durata in educatie, atingand astfel scopul finantarii, spijinind atingerea obiectivelor de tara asumate de Romania in ceea ce
priveste scaderea abandonului scolar la 11,3% pana in 2020. Atingand acest obiectiv, vom contribui si la alte obiective asumate de
Romania, cresterea numarului de persoane care finalzieaza invatamantul obligatoriu, cresterea nivelului de educatie in Romania, chiar
cresterea numarului de persoane absolvente de studii superioare, cresterea numarului de persoane cu formare profesionala, cresterea
numarului de persoane ocupate pe piata muncii- toti indicatori asumati de Romania in baza Strategiei Europa 2020 si a strategiilor
nationale.

Pr respecta prevederile Ghidului Solicitantului „Scoala pentru toti” din punctul de vedere a sustenabilitatii, avand ca P1 o autoritate publica
locala, propunand implem intr-un parteneriat cu o unitate scolara, pentru a asigura „conectarea” la realitatea educationala, la regulam
aplicabile educatiei, la nevoile sist educational si ale copiilor cu varsta intre 2 si 16 ani. In ceea ce priveste ed timpurie, P1 are in
administrare cresele, avand capacitate sa furnizeze astfel de serv copiilor cu varsta intre 2-3 ani din GT.
Pr implica participarea tuturor actorilor locali relevanti:
- Parinti/tutori- prin campanii de constientizare a importantei ed, prin consilierea lor constanta pe toata durata pr, prin furniz unui
program de ed parentala tuturor parintilor/tutorilor copiilor din GT (Subact 1.1, 1.3, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 7.1); participarea la act proiectului
este asumata prin schema de sprijin pt parinti si contractul de furnizare servicii;
- Implicarea comunitatii atat intr-o act de inovare sociala prin care dorim sa implicam comunitatea in ed dezv campanii de
voluntariat cu sprijinul unor „antrenori”- actori sociali din comunitate (Subact 5.3), cat si a angajatorilor in sprijinirea tinerilor si adultilor care
isi completeaza niv de ed in vederea cresterii sanselor de ocupare, implicandu-i in programul realizat pt acest GT in baza unor acorduri de
parteneriat (Subact 9.2);
- 260 cadre didactice/pers de sprijin vor fi formate in ed parentala si in modul de implicare a parintilor/tutorilor in ed (Subact
10.1).
Astfel, in cadrul pr am utilizat toate masuri puse la dispozitie de Ghidul Solicitantului in vederea implicarii unei palete cat la mari de actori
locali relevanti pt educatie si pt prevenirea parasirii

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Pr prevede o serie de output-uri care vor fi utilizate dupa finalizarea pr fara eforturi suplim nici din punct de vedere organizatoric, nici
financiar:
- Subact 5.1: ob de infrastructura realizate in unitatile scolare care contribuie la cresterea atractivitatii ed vor fi utilizate si dupa
finalizarea pr in acelasi scop, atat de copiii din GT cat si de alti copii potential aflati in risc de PTS (prezentand factorii de risc de tipul fam
cu venituri scazute, parinti cu niv educat scazut, de etnie roma etc); P1 va continua acest tip de act si la alte unitati scolare, atat prin alte
pr finantare din fonduri externe cat si prin bugetul propriu;
- Subact 5.2: S si P1 isi asuma cautarea de solutii ca din bugetul propriu ca continue furniz de serv terapeutice complementare
sist de ed pt acei copii/elevi care au nevoi speciale;
- Subact 5.3: toate scolile isi vor asuma continuarea campaniilor create si implem cu fonduri proprii cel putin 3 ani dupa
finalizarea pr, astfel ca de campaniile de constientizare vor beneficia alti elevi sau alti beneficiari directi ai campaniilor si comunitate;
- Subact 10.1: competentele cadrelor didactice/pers de sprijin instruite in cadrul pr sunt rez pe termen lung, benef si alti copii
decat cei strict din GT, inclusiv dupa finalizarea prezentului pr;
- Progr implem: progr de ed parentala realizate si implem in Subact 2.3 si 7.1, progr de dezv pers copii realizat si implem in
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Subact 7.2, progr de consiliere furnizat celor din a doua sansa din Subact 9.2- pe de o parte vor continua sa fie implem, sustenab acestor
progr este asumata de S, pe de alta parte vor fi postate pe site-ul partenerilor ca resursa pt alte organizatii, de asemenea fiind prez in
cadrul conf din Subact 1.1 cat si in cadrul conf de inchidere a pr;
- De act educationale org vor beneficia si alti copii, in afara GT, fie ca sunt din grp vulnerabil, fie ca nu sunt, ca ob transversal de
asigurare a desegregarii copiilor din grupuri vuln astfel ca act pr vor fi diseminate si altor copii, altor parinti;
- Pr isi doreste pt asigurarea unui impact pe termen lung, interv la nivel de mentalitate, motivatie si atitudine fata de ed atat la
parinti/tutori cat si la copii devenind model de bune practici in comunitate, incurajand si alti parinti/copii sa-si schimbe perceptia asupra ed
si astfel sa creasca sanse de participare la inv; acest aspect va fi accelerat inclusiv prin implicarea in echipa pr a unor pers din
comunitate/pers vuln pe pozitia de ingrijitor copii, care vor constientiza avantajele ed si vor sustine participarea copiilor la ed din interiorul
comunitatii vuln, transferand abordarea poz fata de ed catre alti membrii din comunitate.
Toate deprinderile, competentele si expertiza acumulata in cadrul pr, de catre experti, cadre didactice, pers de sprijin si parinti/tutori, sunt
achizitii ce pot fi transf in alt context, la alti benef (alt pr, alti elevi din clasa/scoala, alti copii din fam etc). Odata atinse ob de crestere a
atractivitatii ed prin imbunatatirea rez scolare, dezv personala, dezv motivatiei intrinseci pt ed etc, trasferam rez pr (de reducere a riscului
de PTS) si dupa finalizarea pr, copiii din GT devenind modele pt alti copii.
Consideram ob de transferabilitate foarte imp pt eficienta si eficacitatea finantarii, transferul multiplicand rez asumate in pr, continuand
interventia la nivelul constientizarii imp ed si la reducerea ratei de PTS.

Relevanţă

Prin act propuse in pr, de constientizare a parintilor pt inscrierea copiilor anteprescolari si prescolari, cu varsta intre 2 si 5 ani, in act de ed
timpurie, consilierea si educatia parentala furnizata pt motivarea lor, sprij pt participare si dezv de progr educationale, contribuim la implem
OS 6.2.
Prin furniz la 580 de copii cu vulnerabilitati corelate cu abandonul scolar a unui set de masuri: sprijin concret (material si financiar)
conditionat de participare, act remediale, dezv pers si a abilitatilor de baza, imbunatatirea infrastructurii educat, ne dorim cresterea
atractivitatii ed si diminuarea riscului de abandon scolar, inclusiv prin programe individualizate problematicilor elevilor cu dizab sau celor
de etinie roma asigurand oportunitati egale, contribuim in mod direct la OS 6.3.
In pr ne-am propus furniz de progr de a doua sansa la 200 de adulti si tineri care nu si-au finalizat ed obligatorie, contribuind astfel la OS
6.4, cu atentie asupra parintilor copiilor din GT pt a deveni model pt copii si pt a ne asigura ca parintii isi schimba atitudinea fata de
educatie.
OS 6.6. va fi atins prin furniz de instruire pt 260 cadre didactice din scolile participante, intr-un domeniu care poate contribui la
sustenabilitatea pr: metode de predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil, aspect care poate potenta sau diminua
celelate dificultati de acces sau participare la scoala a copiilor.
Relevanta la OS2,OS3, OS4 si OS6 este data de stab exclusiva a act pr in aria urm masuri din ghid1.3.1./a)i, ii si iii, 1.3.1./b)i,ii si iii,
1.3.2./a)iii si iv, 1.3.2./b)i, ii si iii, 1.3.2./c, 1.3.3./a)i, individualizate pt fiecare categorie din GT si prin GT care contribuie la indicatorii

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Pe termen lung, proiectul va contribui la ob global al AP 2014-2020 prin care RO si-a propus reducea discrepanţelor de dezv economică şi
socială între RO şi statele membre ale UE, urmarind recomandarile specifice de tara din RST 2014 si 2015 si prioritatile stabilite pt PNR,
in ceea ce priveste dezv capitalului uman prin incurajarea ed la copii si cresterea competentelor ed si prof la adulti, calitate a capitalului
uman care va contribui la prev Strat Nat privind incluz soc si reducerea saraciei. Tot pe termen lung, va contribui la atingerea tintei pt RO
de diminuare a parasirii timpurii a scolii asumate prin Europa 2020 si Strat privind reducerea PTS, pt ca in 2020 RO sa atinga o tinta de
11,3% de parasire timpurie a scolii. Act sunt individualizate pe nevoile scolilor partic, cu act specifice pt combaterea discriminarii, in
special in cazul copiilor cu dizab si cei de etnie roma, fiind astfel relevant pt Strat Nat privind Inclusz Soc a Pers cu Dizab, Strat „O
societate fara bariere pt pers cu dizab” si Strat Guv RO adresata pers apartinand minoritatii rome. De asemenea, prin progr de dezv pers
la elevi contrib la Strat Naţ pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului. Intreg pr promov dreptul copiilor la ed si dezv, la o viata
mai buna, astfel ca este relevant pt Strat Nat pt Protectia si Promov Dr Copilului. Prin act de ed a doua sansa la tineri si adulti, cat si prin
instruirea cadrelor didactice contribuim la Strat privind Înv pe tot Parcursul Vieţii.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020

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

 - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

 - Strategia Naţională privind Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii

 - Strategia Naţională pentru Sănătatea Mintală a Copilului şi Adolescentului 2015-2020

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020

 - Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020

 - Programul Naţional de Reformă (PNR)

 - Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-2020

 - Recomandări Specifice de ?ară 2014
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 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Au fost identificate o serie de riscuri inca de la momentul elaborarii cererii de finantare pentru care au fost stabilite masuri preventive, cat
si responsabilul de monitorizare a riscului. In prima luna de proiect managerul de proiect va realiza un plan de management al riscurilor de
implementare cu stabilirea modului de evitare a riscurilor, de reducere a efectelor negative, putand sa completeze si sa revizuiasca lista
oricand pe durata proiectului, tinand cont ca proiectul se afla intr-un proces, pe o durata de 3 ani. Acest plan de management al riscurilor
va fi transmis tuturor partenerilor. Managementul riscurilor presupune proceduri concrete de identificare, masurare, evaluare a riscurilor,
cu elaborarea unei strategii/plan de masuri pentru evitarea riscurilor. Riscurile si masurile necesare de implementat se vor discuta la nivel
de management proiect si reprezentanti legali parteneri.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Dificultati in identificarea, recrutarea si implicarea GT in
activitatile proiectului/neatingerea indivatorilor asumati

Datorita conditiilor care trebuie indeplinite de apartenernta la
grupuri vulnerabile, s-a luat masura realizarii unei proceduri
complexe de identificare si recutare a grupului tinta (realizata
specific pentru fiecare categorie de GT in parte: (1)
anteprescolari/prescolari, (2) elevi 6-16 ani, (3) tineri si adulti),
deoarece necesita actiuni individualizate pentru a-i identifica,
recruta si apoi motiva sa ramana in activitatile proiectului.
Au fost prevazute actiuni specifice si metode variate pentru
identif potentialilor beneficiari astfel incat sa asiguram accesul
acestora la act proiectului.
Pentru ca pers recrutate sa corespunda criteriilor de grup tinta
eligibile pentru proiect a fost numita echipa care va analiza
fiecare persoana in parte, in context psiho-social si educational,
si va stabili daca acestia corespund criteriilor stabilite pentru
GT.
Implicarea si mentinerea beneficiarilor in activitati se va realiza
prin mai multe metode: (1) realizarea planului de educational
individualizat; (2) realizarea schemei personalizate de sprijin pt
parinte; (3) contract de furnizare servicii in furnctie de plan si de
schema; (4) beneficii directe (ex. subventii), (5)
interdependenta serviciilor (ex. ca sa beneficieze de subventii
trebuie sa participe la actiunile asumate); (6) continua
monitorizare si motivare a beneficiarilor pentru participarea la
activitatile prevazute in contract.
Responsabil de monitorizarea acestui risc este coordonator
GT.

2. Generarea de cheltuieli neeligibile in ceea ce priveste
furnizarea subventiilor prevazute

Au fost prevazuti in echipa de implementare a Solicitantului si
P1 experti GT pentru a ne asigura de participarea efectiva a
beneficiarilor si astfel furnizarea corecta a subventiilor in functie
de prezenta efectiva la activitati. Pentru o evidenta eficienta a
participarii se va crea o baza de date de gestionare a GT pt
fiecare categorie din GT gestionata de expertii GT. Fiecare
subventie va avea ca document justificativ si prezenta
beneficiarilor la activitatile educationale prevazute in planul
educational individualizat sau in schema personalizata de
sprijin pentru parinte.
Responsabil de monitorizarea acestui risc este coordonatorul
GT.

3. Neatingerea obiectivelor de sustenabilitate pentru proiect si
rezultatele acestuia

Inca din timpul proiectului au fost prevazute masuri de
implicare a tuturor actorilor relevanti (copii/elevi, parinti,
beneficiari tineri si adulti de a doua sansa, cadre didactice,
angajatori), urmarind o interventie integrata care sa abirdeze
toate nevoile de interventie in vederea obtinerii unor rezultate
sustenabile.
A fost prevazuta o subactivitate care sa incurajeze voluntariatul
comunitatii, nu doar la nivelul scolii, in desfasurarea de activitati
de constienrizare si motivare a participarii la scoala atat la
nivelul copiilor cat si cu adresabilitate la parinti, dublate de
mesaje antidiscriminare/de evitare a segregarii copiilor din
grupuri vulnerabile. De altfel combaterea discriminarii si a
segregarii este o tema transversala regasita in aproape toate
subactivitatile propuse.
De asemenea, au fost prevazute actiuni de consiliere a copiilor
de trecere de la un ciclu educational la altul, in vederea
cresterii sanselor de continuare a scolii, o decizie potrivita in
functie de interesele si abilitatile copilului il va sprijini in
dezvoltarea de motivatie intrinseca pt continuarea educatiei,
depasind termenul proiectului, evitand dependenta de avantaje
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

pecuniare si/sau materiale, care nu da o sustenabilitate reala.
In plus, pentru asigurarea sustenabilitatii participarii la educatie
in ceea ce priveste tinerii si adultii, continuarea scolii fiind utila
in gasirea unui loc de munca sau obtinerea unor
competente/calificari profesionale ne dorim sa implicam
angajatori in activittaile proiectului, pentru a pune in legatura
cererea si oferta pe piata muncii, iar continuarea scolii sa fie
privita ca masura utila in gasirea unui loc de munca.
Managerul de proiect are in responsab acest risc.

4. Erori in realizarea cheltuielilor raportat la legislatia nationala si
a documentelor de eligibilitate POCU 2014-2020

In prima luna de proiect se va realiza o procedura financiara
care va tine cont de toate legile, ordinele si instructiunile in
vigoare, inclusiv cu termenii de raportare, predare documente
si arhivare a lor. Vor fi stabilite si modalitatile de suportare a
cheltuielilor declarate ca neeligibile de catre organismul de
verificare. Aceasta procedura va fi transmisa tuturor
partenerilor pentru ca activitatea financiara sa se desfasoare
unitar si transparent. Monitorizarea de catre jurist a
modificarilor legislative care apar si prezentarea acestora catre
responsabilii financiari si managerul de pr.
Fiecare membru al parteneriatului are cate un expert care se
ocupa de implementarea financiara a proiectului.
Implementarea corecta din acest punct de vedere se va
masura cu ocazia fiecarei rambursari in gradul de validare a
cheltuielilor. In cazul in care apar erori se vor lua masuri de
remediere si asigurare ca acestea nu se vor repeta.
Responsabilul financiar este responsabil de monitorizarea
acestui risc.

5. Deficiente in implementare Managerul de proiect, in colaborare cu expertii suport de
management cat si coordonatorii de masuri educationale si
coord GT, va elabora proceduri specifice atat pentru sectiunea
de management (circuitul documentelor, monitorizare grad
indeplinire rezultate/indicatori, monitorizare si analiza activitate
experti, procedura financiara, procedura de raportare tehnica si
financiara, procedura de arhivare, procedura de comunicare
interna proiect), cat si pe zona tehnica, cu proceduri pentru
fiecare activitate. Setul de proceduri va fi transmis tuturor
partenerilor pentru o activitate unitara si pentru ca managerul
de proiect sa poata analiza calitatea implementarii proiectului,
identifica riscurile si/sau erorile si stabili masuri in consecinta.
Imp definirea şi respectarea unei metodologii de implementare
corespunzătoare, atribuire riguroasa de sarcini si
responsabilitati fiecarui expert din echipa de implementare
Managerul de proiect este responsabil de monitorizarea acestui
risc.

6. Dubla finantare a unor cheltuieli prin suprapunere la nivel de
grup tinta

Acest risc se va contracara astfel:
1. Stabilirea inca de la momentul elaborarii proiectului a
unitatilor scolare, astfel chiar daca sunt mai multe proiecte
aprobate in localitate, am urmarit ca unitatile scolare si zonele
orasului in care unitatile scolare au responsbailitati sa nu se
suprapuna.
2. In cadrul proiectului se va realiza o monitorizare
riguroasa, individualizata, prin realiza unei baze de date cu
intreg GT, iar elevii care primesc sprijin financiar pt participarea
la educatie din alte surse nu vor beneficia de sprijin financiar
din cadrul proiectului, acest acest aspect fiind prevazut in
stabilirea interventiei propuse pt proiect.
Procedura de selectie a GT si de monitorizare a interventiei va
asigura monitorizarea acestor informatii.
Managerul de proiect este responsabil cu prevenirea acestui
risc prin evaluarea periodica pe care o va realiza.

Principii orizontale
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EGALITATE DE ŞANSE

Intreg parteneriatul isi asuma respectarea prevederilor Strat pentru egalitatea între femei şi bărbaţi al Comisiei EU si dimensiunile
egalităţii de gen stabilite prin Strategia EU 2020 atat in ceea ce priveste implem proiectului, cat si Constitutia RO si Directiva 76/207/CE
privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la angajare, formare profesionala si promovare, precum si in
ceea ce priveste conditiile de munca.
Partenerii se abliga sa promoveze principiul egalitatii de sanse prin asigurarea participarii pers indiferent de gen, varsta, rasa, etnie,
orientare religioasa, sexuala sau oricare alte criterii care ar putea fi considerate discriminatorii. S-a luat in calcul promov principiului
egalitatii de gen la momentul stabilirii GT, previzionand ca minim 50% din GT sa fie de gen feminin. Acest aspect este asumat prin
sectiunea descrierea grupului tinta al cererii de finantare.
Pe de alta parte, parteneriatul isi asuma ca selectia si participarea expertilor in echipa de proiect se va face pe criterii de competenta, nu
de gen, criteriu indeplinit inca de la momentul elab proiectului: remuneratia pentru munca prestata este conditionata doar de experienta
prof, pentru pozitii similare si experienta egala sunt definite aceleasi costuri pentru toata lumea.

Egalitate de gen

Pr prevede act in conf cu Ord de Guv nr. 137/2000 privind prev şi sancţ tuturor formelor de discriminare, care sa contribuie la prev
faptelor de discrim prin orice act de excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioaza, infectare HIV, apartenenta la o categ def.
Pornind de la GT stab pentru pr, copii/elevi din grupuri vuln, a fost identificata nevoia de interv pe domeniul combaterii discriminarii si a
segregarii lor, tendinta de ex la copii de etnie roma fiind de a fi grupati in clase/scoli. Majoritatea act au ca tema transversala combaterea
discriminarii, dar am planificat si act in care sa fie implicati copii/elevi din afara grupului vuln pt a interveni concret pe aspectele legate de
disciminare si segregare. De asemenea, am prevazut progr de interv pt cresterea rezilientei la discriminare pt incurajarea benef sa „iasa”
din eticheta discriminatorie, sa isi cunoasca drepturile si sa aiba o abordare rationala si asertiva fata de aceasta eticheta, eticheta care de
multe ori este „asumata” si controleaza comp copilului. Combaterea discriminarii si a segregarii este dovedita si prin GT stabilit, fiind cu
nevoi diferite: copii cu dizab, de etnie roma (minim 25%), din mediul rural, apartenenta la o clasa sociala sau categorie defav.
Orice act al expertilor pr care poate aduce atingere beneficiarilor de tipul discriminarii va fi sanctionat prompt. La combaterea discriminarii
va contribui inclusiv includerea/angajarea in echipa de implem a unor pers vuln de asemenea (ingrijitoare copii) care vor putea contrib
direct la ob specifice si orizontale/transversale ale pr.

Nediscriminare

Proiectul isi doreste sa respecte prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi si ale Legii 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor pers cu handicap, si ne dorim sa mobilizam resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât copiii cu
dizabilităţi sa fie sprijiniti si incurajati sa participe la educatie, să nu fie discriminati, marginalizati, exclusi. Am prevazut subactivitati
concrete adresate copiilor cu dizabilitati, inclusiv cu completarea cu servicii necesare reducerii eventualelor decalaje in ceea ce priveste
educatie (de exemplu terapie psihologica pt copii cu autism, sindrom down, furnizarea de personal de sprijin acestor copii, fizioterapie),
toate cu scopul sprijinirii participarii acestora la invatamantul de masa, in mod inclusiv, in clase cu colegi de aceeasi varsta, sprijinid
dezvoltarea lor armonioasa in concordanta cu nivelul lor de dezvoltare (Subactivitatea 5.2 si Subactivitatea 5.3).
Accesibilizarea mediului fizic pentru copiii cu dizabilitati este considerat un aspect extrem de imp la nivelul proiectului, fiind inclusa ca
parte in toate obiectivele de investitii de tip FEDR, masuri de accesibilizare care sa permita copiilor cu dizab să obţină şi să-şi menţină
maximum de autonomie, pt facilitarea integrări şi participări acestora în toate aspectele vieţii. (Subactivitatea 5.1)

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Proiectul se adreseaza unor categorii de persoane de toate varstele, copii, tineri si adulti, astfel incat sa raspundem la cat mai multe nevoi
educationale, selectionati din grupuri vulnerabile pt a ne asigura ca de proiect beneficiaza cei ce sunt in risc raportat la partcurgerea
invatamantului obligatoriu, niv de educatie fiind principalul indicator al riscului de saracie, ca o contributie la dezvoltarea durabila prin
contributia la cresterea calitatii capitalului uman.
Imbatranirea activa inseamna inaintarea in varsta cu un rol activ in societate si implinirea pe plan profesional, autonomie in viata de zi cu
zi si implicare in activitati civice, activitatile de ocupare avand un rol central in cadrul proiectului, aceasta se va realiza doar cu competente
si abilitati formate inca din scoala care sa le dea sansa la dezvoltarea unei cariere prof care sa le asigure calitatea vietii. Parasirea
timpurie a scolii reprezinta un potential pericol in ceea ce priveste imbatranirea activa.
Proiectul contribuie la Obiectivele orizontale cu privire la schimbarile demografice prin servicii de crestere a nivelului de participare la
programe educationale, atat prin cresterea participarii la educatia timpurie (anteprescolara) cat si la continuarea educatiei a tinerilor si
adultilor, si va contribui la scaderea riscului de parasire timpurie a scolii. Contributia la cresterea participarii copiilor incepand cu 2 ani la
programe educationale poate sa genereze alte efecte pozitive la nivel de comunitate, poate avea efect asupra cresterea participarii
femeilor la piata muncii, combatand astfel un rol traditionalist al femeii in societate, cu efecte negative asupra autoimplinirii si
autorealizarii, si a imbatranirii active.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Principiul respectat in cadrul proiectului este ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează cu
internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Exista sectiuni concrete in cadrul proiectului care vor contribui la acest
principiu de dezvoltare durabila.
Lucrările de infrastructura de tip FEDR vor genera deşeuri. Se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri sau acolo unde este
posibil refolosirea materialelor rezultate din demolări, oricum colectarea si depozitarea acestor deseuri se va realiza conform legii,
furnizorul de servicii va fi obligat sa prezinte un contract care sa raspunda acestei prioritati.

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii
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Proiectul isi propune prin implementarea lui sa protejeze diversitatea etnoculturala, nediscriminarea si multiculturalitatea, intervenind in
atenuarea discriminarii in ceea ce priveste copiii, tinerii si adultii din grupuri vulnerabile, fiind stabilite actiuni specifice atat de
informare/constientizare cat si de interventie concreta (program de crestere a rezilientei fata de discriminare, includerea in activitati a unor
copii care nu sunt din grupuri vulnerabile). In GT se vor regasi copii, tineri si adulti de etnie roma. Astfel, proiectul contribuie la sprijinirea
diversitatii etnoculturale. Proiectul va incuraja dezvoltarea de unei atitudini sociale bazate pe multiculturalism, majoritatea subactivitatilor
avand in vedere teha transversala a combaterii discriminarii. Vor fi incurajate activitati in aer liber, care va sprijini educatia ecologica.
La materialele folosite in obiectivele de investitii din Subactivitatea 5.1 se va tine cont de protectia biodiversitatii in ceea ce priveste
materialele ce vor fi folosite in lucrari, pentru ca investitia realizata sa aduca cat mai putine efecte nocive in ceea ce priveste habitatul
natural, protejand biodiversitatea, pe cat se poate utilizarea eficienta a resurselor.

Dezvoltarea durabilă a fost abordata în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă urmarind „O Europă
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Proiectul propus tine cont de prioritatile stabilite pentru EU, si implicit pentru RO.
Activităţile si rez proiectului contribuie la ameliorarea stării de educatie a populaţiei, la cresterea capitalului uman la nivelul societatii
romanesti. Bugetul proiectului in ceea ce priveste sectiunea de investitii este utilizat judicios, intreaga suma este directionata catre
sprijinirea activitatilor educationale direct adresate grupului tinta, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor in care se realizeaza
educatia, cresterea atractivitatii invatamantului, si astfel contribuind la scaderea riscului de parasire timpurie a scolii, cu accent si pe
accesibilizarea mediului educational pt copiii cu dizabilitati.
Utilizarea eficienta a resurselor va fi o tema specifica in toate activitatile educationale, programul de dezv personala/educatie pentru
sanatate va avea o sectiune dedicata ecologiei si utilizarii eficiente a resurselor.

Utilizarea eficientă a resurselor

Pe de o parte, proiectele cu interventii la nivel de infrastructura pot avea efecte asupra mediului. In ceea ce priveste activitatea de
imbunatatire a calitatii conditiilor de furnizare a programelor educationale, proiectul isi asuma obtinerea tuturor avizelor necesare functie
de lucrarile realizate, inclusiv in ceea ce priveste fac obiectul unei evaluarea impactului asupra mediului (EIM) conform legislatiei in
vigoare in ceea ce priveste constructiile, indiferent daca beneficiarul lucrarilor este persoana publica/agent comercial sau persoana
privata. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu va fi un obiectiv obligatorii pentru proiect.
Pe de alta parte sunt prevazute in proiect activitati concrete de dezvoltare a comportamentului ecologic, prin cuprinderea temelor de
ecologie in programul de educatie pentru sanatate, comportamentul ecologic fiind relevant pentru mentinerea sanatatii si a unui mediu
curat. Este important ca inca de la o varsta cat mai mica, copiii sa inteleaga legatura intre starea de sanatate/calitatea vietii si
mediu/influenta oamenilor asupra schimbarilor climatice, si sa aiba pe viitor un comportament care sa contribuie la reducerea sau
limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. La formarea comportamentului ecologic va contribui si Subactivitatea 5.3 (campanie in
voluntariat).

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Fiind prevazute investitii, acestea vor contribui la cresterea rezistentei cladirilor, fiind masuri de creştere a capacităţii de rezistenţă la
dezastre. Ca masura de infrastructura verde, in  cadrul proiectului este prevazuta si o activitate care ne dorim sa contribuie la formarea
unui comportament ecologic (Subactivitatea 5.3.) prin care ne dorim sa amenajam un spatiu verde care sa fie intretinut de elevi, dar
comportamentul ecologic ca fi tema componenta si a programului de dezv pers implem cu toti copiii/elevii.. Astfel, proiectul contribuie si la
acest obiectiv de dezvoltare durabila.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Constructia pr s-a realiz in corelare cu nev identif in vederea cresterii accesului la ed a copiilor 2-16 ani, la nivel intregrat, luand in consid atat
nevoile lor cat si a adultilor(parinti/tutori, cadre did si pers de sprijin,membrii ai com),rezultate in urma exp si a studiilor realizate,intr-un
parteneriat in care competentele si expertiza se completeaza,prez val adaugata,cu part tuturor ca echipa cu o abordare integrata, inclusiv cu
implicarea voluntarilor din com.
Manag pr (MP) va fi realizat in cadrul unor act transv,pe toata perioad de implem a pr, in baza unui plan operaţional de lucru alcatuit in baza
urm criterii: Obiective/Responsabil activitate/Perioada de implem/Orar/Rez aşteptate/Indic/Res mat necesare/RU implicate/Instr de implem si
monit(doc justif).Pt fiecare activ vor fi elab proced operationale.
Va fi elab o strateg de monitoriz si eval; modalit de comunicare şi transmit a doc între membrii echipei;modalitatea de feed-back şi a măsurilor
corective la nivel de pr; intalniri sapt niv operational, intalniri cel putin trim ale reprez part. Monitoriz va avea la baza instrum de monitorizare şi
eval lunară a act; monitoriz şi ev a obiectivelor, rez şi indicatori pr; monit a fluxului financiar; raport trimestrial de ev şi monit; chest de
satisfactie adresat benef si participantilor.
Echipa are o struct logica care sa permita implem in bune conditii a pr: Echipa de manag si suport manag este resp de derularea act pt asig res
necesare/asig fluxului financiar, monit si ev act, asig cadrului de monit si ev a pr de catre OI.
MP este resp in elab unui set de proced manag care sa acopere cele 4 dom: manag graficului gantt, financiar inclusiv cu achizitii, respectarii
cerintelor finantat, inf si publ pr ce vor fi implem unitar de toti part.Suplimentar vor fi elab: proced de com interna, circuitul doc, de arhivare doc
create in pr si strategia de manag riscurilor.In echipa fiecarui part vor fi prevaz in echipa de suport pt manag din chelt ind cel putin expert
contab care va asig implem proced elab in ceea ce priveste manag de pr. MP,prin evaluare, urm incadrarea in planul de actiuni, corelate cu
bugetul pr. MP este o pers cu exp in implem de pr si in act cu grup vuln.
Echipa de implem: exista pt fiecare part prevazut un coord. Fiecare coord are in responsab d.p.d.v tehnic expertii cu atributii pe dom
stabilit,indiferent de part angajator implicati intr-o subact asa cum s-a stabilit in descrierea subact.
Asig atingerii ind aferenti se va realiza prin urm algoritm,pt care MP,echipa de suport manag in colab cu coord de masuri vor intocmi proceduri
de lucru asumate de catre toti partenerii implicati in functie de subact:
-Planif va fi in responsab echipei de suport manag si a coord de masuri educat; in prima luna de implem a fiecarei act se va elab un plan in
care se vor stabili res necesare atat financiare, material ca si umane cu stab atributiilor pt fiecare expert implicat, etapele de desf a subact,
instrum si doc justif generate de implem subact;
-Monit in resp echipei de suport manag care se va asigura de existenta si corectitudinea tuturor act, rez si docum justif impuse de finantator;
echipa isi va elabora instrum de monitoriz periodica, cu aprobarea manag de pr; se va realiz o monitoriz lunara a gr de realiz a subact,a rez si a
indic, cu atasarea doc justif stabilite pt fiecare subact; fiecare partener va fi responsabil de un pachet de subact,astfel el va fi obligat sa monit
subact din pachetul lui.
-Evaluarea este in responsab managerului de pr si suport manag in baza unor proced si instrum elab de manag de pr pt fiecare tip de ev.Tipuri
de eval realiz care sunt in sarcina manag:
Ev ex-ante necesara pt asig res necesare implem, stab pasii de realiz pt ating rez;
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Ev periodica, realiz pe parcursul implem pt grad de indeplinire a ind si prev erori;
Ev finala: verif indeplinirii cerintelor, atingerea ind;
Ev ex-post pt masurarea impactului act si ating ob de sustenab.
MP isi va elabora in luna 1 de implem procedura si setul de instrum pt fiecare tip de ev. Coord de masuri edu responsabil va furniza periodic inf
despre act realiz si rez obt,inclusiv identif de riscuri in ceea ce priveste implem act.Rolul echipei de suport manag, si a managerului de pr, este
de a analiza si de a informa/raporta periodic la OP si la nivel ierarhic superior (reprez legal al partenerilor), sau altor părţi interesate.
Echip de suport manag va org si planif resursele pt implem(cereri rambursare sau alte tipuri de actiuni cu resp prev OU 40/2015,privind gest fin
a fond EU),elab strategii de eliminare sau diminuare a riscurilor la nivel de part sau prin solicitarea de modif justif catre finantator (acte adit,
notif), asigura raportarea pr catre finantator cf cerintelor. D.p.d.v financiar, pers de suport, atat la S cat si part, vor menţine o evidenţ contab
analitică, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţ ref la implem pr, în conf cu dispoziţ leg. Va exista o monitoriz fin. interna,
resp financiar va realiza lunar un bilant analitic si o comparare a fluxului fin propus si realiz.
In ceea ce priv implementarea pr au fost prevazuti experti pt fiecare dimensiune, fiecare subactivitate:
Organizarea si coordonarea sunt in responsab coord de masuri responsab de fiecare subact, urmarind fiecare dimensiune a proiectului:
(1) Exp GT care sa identif benef si sa se asig de ating ind prin monitoriz particip GT la act cf planului educat individualizat si a schemei de
sprijin pt parinti, asumate prin contr de furniz serv;
(2) Exp domeniu didactic, care sa se asig ca toate act se desf in rigorile legilor existente(exp proceduri educat), cat si cadre didactice care sa
furniz act educaţ benef(exp gradinita, exp cresa, exp scoala de dupa scoala, exp a doua sansa);
(3) Specialisti pe diferite dom pt derularea subact prevaz:(a)psihologi,asist soc,pedagogi care sa asig eval complexa si cons si implem progr
specializ (edu parentala,dezv pers copii,progr pt tinerii si adultii din a 2 sansa); (b)serv specializ:instructor ateliere,org evenim pt
copii,terapeut,pers de sprijin,ingrijitor copii.
Subact au fost descrise in sectiunea special adresata, fiind descrisa echipa implicata, coord ei, partenerii implicati in derularea subact, res
materiale si fin necesare, rez si doc justif minime asumate, benef si indic previzionati, etapele si modalitatea efectiva de realiz a subact, locatiile
de desf a subact, cu contrib la temele orizontale si temele secundare ale POCU.
In ceea ce priv RU, org interna presup urm actiuni:semnarea şi înreg CIM si a fiselor de post;instruirea exp cu privire pr si la atributiile ce le
revin prin fisa post; prezentarea modelului de rap act si pontaj, a regulilor de realiz si predare a act lunare pentru fiecare membru al echipei de
implem. Pt fiecare exp la angajare se vor stab ob individuale care vor fi operationalizate in criterii de evaluare a act si consecintele neindeplinirii
ob indiv.Fiecare subact are descrisa echipa implicata, atributiile exp, concretizate in fisele de post atasate la pr.
In buget au fost prev subcontractarii care sa asig serv care nu pot fi furnizate de part, niciunul dintre part nu detine expertiza in act subcontr
(instruirea cadrelor didactice si realiz filmuletelor).Act prevaz la subcontract au fost stabilite prin analiza a res S si a part, pentru asig nivelului
de prof ce garanteaza obt rez. Acestia vor respecta intocmai normele si proced impuse de finantator si de legislatia nationala.
Act pr au fost planif pe o durata de 36 luni, in spatiile puse la dispozitie pt echipe de parteneriat si in cele dezv pt activitatea cu benef, conf
descrierii subact. Au fost stab subact conf masurilor impuse in GS “Scoala pt toti”- toate subact se regasesc in lista. La baza deciziei alegerii lor
au stat OS care ni le asumam in pr, dar si OG al pr, astfel incat sa generam prin implem pr un impact sustenabil in ceea ce priv cresterea
accesului si a particip copiilor de 2- 16 ani, dar si a tinerilor si adultilor care nu au finalizat inv oblig la educatie, astfel incat sa contrib la
diminuarea parasirii timpurii a scolii in RO.
GT a fost stab in conf cu GS ”Scoala pt toti” pt un pr mare/combinat, in conf cu nevoile identif in studiile realizate, cu un total de 1290 benef
directi.
MAS DE INF SI PUBL: in prima luna de pr se va realia un plan de inf si publ (termene,resurse,responsabili,don just etc).
Toate doc vor avea un o semnatura proprie, pt care se va solicita aprobare, formata din:
(1)antetul care va cuprinde siglele impuse de MIV,
(2)subsolul pag cu titlu pr, ID pr, nume beneficiar si textul „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital
Uman”.
Vor fi org 3 conf de inf si publ: (1)conf de lansare realiz in luna1,(2)conf interm in anul II implem;(3)conf de incheiere a pr, in ultima luna de
implem. Fiecare conf se va realiza cu invitarea part si actori sociali interesati, a mass-mediei, prin org de actiuni publice, cu cel putin 40 part.
Fiecarei conf i se va asig vizib prin mass-media prin realizarea si publ unui comunicat de presa si postarea on-line fiind creata o pag pe un
canal de com de social media,cu respectarea MIV, in care sa se publ periodic stadiul act, sa se prezinte pr, sa se trimita mesaje de constientiz
a imp ed; se vor posta poze de la actiuni cu acordul particip, astfel incat pr sa beneficieze de o maxima vizib pt cresterea impactului finantarii,
dar si pt asig obiectiv de transparenta in implem pr.
Pe durata pr se vor realiza mat de inf si publ cu respectarea criteriilor MIV atat ca suport pt derularea subact incluse in chelt directe, mat fiind
descrise si bugetate la fiecare subact, cat si pt inf si publ pr in sine.
Pe durata pr sunt prevaz subact care vor contribui si la inf si publ pr, fiind realizate cu part comunitatii: campaniile din Sub1.1, 4.1, 5.3, dar si
mici evenim care sunt rez al act extracurriculare (spectacole,act interscolare etc).Se va asig vizib pr in toate subact propuse; in toate act cu
benef si cu alti actori sociali implicati in pr se va prezenta pr, finantatorul, operatorul de prog.
In sectiunea de chelt indirecte, in echipa de suport a manag pr, va exista un expert inf si publ, care se va asigura de implem act de inf si publ si
resp criteriilor impuse prin MIV si Orientari gen POCU.Inf si publ pr va contribui la asig impactului pe termen lung al pr,contrib la constientizarea
com,inclusiv benef in pr, cu privire la imp si benef ed.

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Copii/ tineri/ adulţi care au finalizat
programe de tip a doua şansă, urmare
a sprijinului primit

Nr. 200.00

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

Nr. 260.00

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Nr. 60.00
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Nr. 60.00care: Din zona rurală

Nr. 25.00

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Roma

Nr. 260.00Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP)

Nr. 60.00Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani

Nr. 580.00Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar)

Nr. 63.00

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani), din care: -
Roma

Nr. 100.00
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani)

Nr. 15.00
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din
care: - Roma

Nr. 200.00Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani

Nr. 50.00
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din
care: - Roma

Nr. 75.00

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani), din care: - Din
zona rurală

Nr. 230.00
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani)

Nr. 58.00

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Roma

Nr. 260.00Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de
programe de formare/ schimb de bune practici etc

Nr. 18.00
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (EICP), din care: - Copii 0-2 ani, din
care: - Din zona rurală

Nr. 250.00
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul primar (6-10 ani)

Nr. 69.00

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul gimnazial (11-14 ani), din care: -
Din zona rurală

Nr. 30.00

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din
care: - Elevi din învăţământul secundar superior (14-16 ani),
din care: - Din zona rurală

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achiziţiei:

30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie ,
30197000-6 - Articole mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 30197621-5 -
Bloc de hârtie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou , 30190000-7 - Diverse maşini,
echipamente şi accesorii de birou , 30197640-4 - Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie
copiantă , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit , 30197610-5 - Hârtie şi carton asamblate , 22800000-8
- Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie
sau din carton , 30199780-1 - Suport hârtie pentru birou

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 123,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Plan de achiziţii
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Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Materiale informare si publicitate

Descrierea achiziţiei:

22462000-6 - Materiale publicitareCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 15,250.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Inchiriere sala

Descrierea achiziţiei:

70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobileCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Servicii fizioterapie

Descrierea achiziţiei:

85142100-7 - Servicii de fizioterapieCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 30,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Servicii de formare profesionala

Descrierea achiziţiei:

80530000-8 - Servicii de formare profesionalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 104,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA
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Titlul achiziţiei: Servicii de catering

Descrierea achiziţiei:

55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de cateringCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 12,110.09 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Realizare/ difuzare film

Descrierea achiziţiei:

92111250-9 - Producţie de filme de informare , 92225100-7 - Servicii de difuzare de filme la cerereCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 16,666.67 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Servicii organizare evenimente/ spectacole

Descrierea achiziţiei:

79952000-2 - Servicii pentru evenimenteCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 22,250.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Laptop

Descrierea achiziţiei:

30213100-6 - Computere portabileCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 8,750.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Multifunctional
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Descrierea achiziţiei:

30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offsetCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 10,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Echipament IT scoli/ gradinite asociate

Gradinita din cadrul Liceului Traian Vuia Tautii Magheraus:
- 1 buc tabla inteligenta
- 1 buc videoproiector
- 1 buc ecran proiectie
- 1 buc sistem audio
- 1 buc aparat foto

Descrierea achiziţiei:

38651000-3 - Aparate de fotografiat , 32331300-5 - Aparate de redare audio , 38653400-1 - Ecrane
pentru proiecţii , 30195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii , 38652120-
7 - Videoproiectoare

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 19,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Titlul achiziţiei: Reabiltare modernizare scoli- gradinite asociate

Descrierea achiziţiei:

85312500-4 - Servicii de reabilitareCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 33,500.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie ,
30197000-6 - Articole mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 30197621-5 -
Bloc de hârtie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou , 30190000-7 - Diverse maşini,
echipamente şi accesorii de birou , 30197640-4 - Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie
copiantă , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit , 30197610-5 - Hârtie şi carton asamblate , 22800000-8
- Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie
sau din carton , 30199780-1 - Suport hârtie pentru birou

Tip contract: Furnizare

LEI72,916.67Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:
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Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Laptop

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30213100-6 - Computere portabile

Tip contract: Furnizare

LEI8,750.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Multifunctional

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset

Tip contract:

LEI10,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Telefoane mobile

Descrierea achiziţiei:

CPV: 32250000-0 - Telefoane mobile

Tip contract: Furnizare

LEI2,500.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Echipament IT scoli/ gradinite asociate

Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare: 1 buc tabla inteligenta; 1 buc multifunctional; 20 buc
sisteme desktop;
Gradinita cu program perlungit nr. 8 Baia Mare: 1 buc tabla inteligenta;

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30213000-5 - Computere personale , 30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset ,
30195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii

Tip contract: Furnizare

LEI56,666.67Valoare contract:
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Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Mobilier scoli/ gradinite asociate

Gradinita cu program prelungit nr. 8 Baia MareDescrierea achiziţiei:

CPV: 39161000-8 - Mobilier pentru grădiniţe

Tip contract: Furnizare

LEI35,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Reabilitare/ modernizare scoli/ gradinite asociate

- Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare
- Liceul cu program sportiv Baia Mare
- Gradinita cu program prelungit nr. 8 Baia Mare

Descrierea achiziţiei:

CPV: 85312500-4 - Servicii de reabilitare

Tip contract: Lucrări

LEI325,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Cheltuieli materiale derulare activitati

Descrierea achiziţiei:

CPV: 30192000-1 - Accesorii de birou , 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie ,
30197000-6 - Articole mărunte de birou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 30197621-5 -
Bloc de hârtie pentru flipchart , 30141200-1 - Calculatoare de birou , 30190000-7 - Diverse maşini,
echipamente şi accesorii de birou , 30197640-4 - Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie
copiantă , 30197630-1 - Hârtie pentru tipărit , 30197610-5 - Hârtie şi carton asamblate , 22800000-8
- Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie
sau din carton , 30199780-1 - Suport hârtie pentru birou

Tip contract: Furnizare

LEI15,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Reabilitare/ modernizare sala a doua sansa
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Descrierea achiziţiei:

CPV: 85312500-4 - Servicii de reabilitare

Tip contract: Lucrări

LEI17,500.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Echipamente IT

12 laptop - 1 multifunctionalDescrierea achiziţiei:

CPV: 30213100-6 - Computere portabile , 30120000-6 - Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset

Tip contract: Furnizare

LEI45,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

  2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2017

  2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Titlul achiziţiei: Mobilier

Descrierea achiziţiei:

CPV: 39100000-3 - Mobilier

Tip contract:

LEI20,833.33Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 DecembrieDată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Darabus Stefan Vasile 242101

sef birouCoordonator masuri educationale- S
- MBM

2 Sabau Flavia Maria 121904

sef birouCoordonator masuri educationale
S.N.B.

3 POP SILVIA FLORINA 121904

sef birouCoordonator masuri educationale S4 121904

director de departament organizare
evenimente

Expert organizare evenimente S5 143911

referent de specialitate invatamantExpert proceduri educationale S6 235106

educator specializatExpert educat.gradinita S7 531203

sef birouExpert GT (cu rol coordonare) S8 121904

Resurse umane implicate
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specialist in recrutareExpert GT - S9 242320

profesor in invatamantul primarExpert scoala de dupa scoala - S10 234101

psihologExpert specialist - S11 263411

asistent social nivel superiorExpert specialist - S12 263501

pedagog de recuperareExpert specialist - S13 235205

terapeut ocupationalTerapeut(psihoterapie) - S14 263419

infirmier/infirmieraPersonal de sprijin - S15 532103

profesor in invatamantul gimnazialInstructor pictura - S16 233002

instructor sportivInstructor activitati S17 342202

profesor in invatamantul gimnazialInstructor engleza S18 233002

profesor in invatamantul gimnazialInstructor IT S19 233002

profesor in invatamantul gimnazialInstructor muzica - S20 233002

sef birouCoordonator masuri educationale
P1

21 121904

specialist in recrutareExpert GT - P122 242320

profesor in invatamantul primarExpert scoala de dupa scoala - P123 234101

ingrijitor de copiiLucrator cu copii - P124 531101

educator puericultorExpert cresa - P125 234203

sef birouCoordonator masuri educationale
P2

26 121904

specialist in recrutareExpert GT - P227 242320

profesor in invatamantul gimnazialExpert scoala de dupa scoala - P228 233002

profesor in invatamantul primarCadre didactice a doua sansa - P229 234101
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Darabus Stefan Vasile

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Darabus, Stefan Vasile

27/10/1975

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2001 -   2016 MBA in proces de finalizare

The Open University Business School

Str. Walton Hall nr. PO Box 197, Middleton, cod poştal -, judeţul Milton Keynes, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

  2000 -   2009 Doctorat

Universitatea Babes Bolyai cluj Napoca

Str. Universitatii nr. 7-9, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400084, judeţul Cluj, România

  1994 -   1998 Diploma de licenta

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Str. Universitatii nr. 7-9, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400084, judeţul Cluj, România

Experienţă

Director National  2003 -   2016

Fundatia Hope and Homes for Children Romania

Str. Bulevardul Bucuresti nr. 2A, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

• Planificare strategica, implementarea schimbarii şi a reformei in cadrul sistemului de
protectie a copilului
• Participarea directa la reformarea sistemica a serviciilor sociale in Romania
• Proiecte de modificari legislative si de dezvoltare de standarde in domeniul protectiei
copilului.
• Managementul resurselor umane in cadrul unei echipe de 35 de profesionisti
• Planificare strategica, monitorizare, implementare si evaluare a proiectelor de
dezinstitutionalizare in Maramures, Alba, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Mures, Bacau - inchideri
de institutii in diverse judete din tara. Am coordonat inchiderea a peste 40 de institutii de tip clasic
si am fost implicat indirect in inchiderea altor 24 de institutii
• Asistent tehnic pentru proiectele de reforma din domeniul protectiei copilului din tari ca
Belarus, Republica Moldova, Ucraina si Sudan
• Proiecte de cercetare a efectelor institutionalizarii asupra copiilor
• Coordonarea intregii echipe de experti a Fundatiei Hope and Homes for Children
Romania precum si distribuirea si alocarea eficienta a sarcinilor in vederea derularii in mod
corespunzator a activitatilor si atingerii rezultatelor.

Director de Proiecte in judetul Maramures  2001 -   2003

Fundatia Hope and Homes for Children Romania

Str. Bulevardul Bucuresti nr. 2A, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Responsabilitati:
- Coordonarea directa a proiectelor de inchidere a institutiilor de tip clasic si participarea in
echipa de management responsabila pentru coordonarea implementarii proiectelor de inchidere a
institutiilor de tip clasic.
- Efectuarea de munca de cercetare si agregarea datelor obtinute in urma cercetarii
pentru producerea unui studiu cu privire la inchiderea institutiilor de tip clasic.
- Participarea la crearea a trei aplicatii de finanţare prin programul PHARE Children First
pentru inchiderea a trei institutii. -        Responsabil pentru producerea si dezvoltarea metodologiei
de inchidere a institutiilor, producerea bugetului si planificaea cheltuielilor in cadrul proiectului.

Administrator proiecte  1999 -   2000

Fundatia Hope and Homes for Children Romania

Str. Bulevardul Bucuresti nr. 2A, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Legatura intre reprezentanti straini si locali, sesiuni de pregatire in domeniul social, implementarea
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politicilor de protectie a copilului din UK la nivel local.

Admistrator de Proiecte  1997 -   1999

The European Children's Trust Romania, Baia Mare

Str. Bucuresti nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Legatura intre reprezentanti straini si locali, sesiuni de pregatire in domeniul social, implementarea
politicilor de protectie a copilului din UK la nivel local.

Competenţe

Competente si abilitati sociale - Foarte bune abilitati de comunicare in munca de echipa si de supervizare a resurselor
umane angajate in cadrul fundatiei si in proiectele pe care le coordonez,
- Foarte bune abilitati de motivare a echipei cu care lucrez,
- Foarte bune abilitati de raportare dezvoltate in urma numeroaselor proiecte finantate prin
fonduri guvernamentale, prin fonduri europene sau din donatiile obtinute din partea companiilor
nationale si internationale,
- Experienta in identificarea partenerilor de proiect si in sustinerea colaborarilor
fructuoase,
- Experienţa de lunga durata in munca in echipe multinationale, prin activitatea de
consultant international pentru proiectele sociale.

Competente si aptitudini
organizatorice

- Foarte bune aptitudini organizatorice dezvoltate prin managementul a cel putin 12
proiecte sociale pe care le-am coordonat in calitate de Director national si ca Director de proiecte
pentru judetul Maramures.

Competente si aptitudini
tehnice

Centrarea pe rezultate si pe nevoile echipei

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office, Access, Power point

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

franceza C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Coordonator masuri educationale- S - MBMRol:2.

Nume persoană: Sabau Flavia Maria

Codul ocupaţiei: 121904 sef birou

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Sabau, Flavia Maria

02/01/1984

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2009 -   2009 Certificat ECDL Start

ECDL Romania

Str. Calea Griviţei nr. 8-10, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  2008 -   2008 Certificat absolvire curs "Expert achizii publice"

SC Svasta Consult SRL

Str. Intrarea Alexandru Macedonski nr. 8, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti,
România

  2003 -   2007 Diploma de licenta

Universitatea de Nord Baia Mare

Str. Strada Doctor Victor Babeş  nr. 62A, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş,
România

Oct 2015 - Oct 2015 Certificat absolvire program perfectionare "Managementul proiectelor cu finantare internationala"
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Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala

Str. G-ral Traian Mosoiu nr. 49, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Iun 2014 - Iul 2014 Certificat de absolvire curs "Consilier orientare privind cariera"

Asociatia Esperando

Str. George Cosbuc nr. 6, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Mar 2009 - Mai 2009 Certificat absolvire curs "Manager de proiect"

SC 3ART SRL

Str. Salcamului nr. 12, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Experienţă

Expert comunicare si vizibilitate proiect  2015 -   2016

Serviciul Public Asistenta Sociala

Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Principalele activitati si responsabilitati:
- elaborarea materialelor de informare si publicitate;
- asigurarea fluxului informational si a vizibilitatii proiectului;
- implementarea planului de promovare a proiectului
Functie ocupata in cadrul proiectului  „Incluziunea sociala a copiilor prin acces la educatie”,
PEC024. Granturile SEE 2009 – 2014, operator de program FRDS.
Asistent socialOct 2014 - Noi 2016

Serviciul Public Asistenta Sociala

Str. Dacia nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Principalele activitati si responsabilitati:
- realizarea anchetelor sociale
- implementarea si monitorizarea programelor si proiectelor de dezvoltare sociala
- implementarea de proiecte cu finantare locala sau europeana
- dezvoltarea de parteneriate si retele de cooperare locale si externe

Consilier centruMai 2008 - Dec 2009

Consiliul Judeţean Maramureş, Centrul Judeţean de Informare, Consiliere si Formare Profesională
”Pentru Voi” Baia Mare
Str. Gh. ?incai nr. 33, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Principalele activitati si responsabilitati:
- Atributii de secretariat
- Atributii de scretar al comisiei de examinare
- Întocmirea standardelor, programelor de pregătire în vederea autorizării si organizării de cursuri
de instruire si formare profesională
- Elaborarea si implementarea proiectelor cu finanţare locala si externă
- Gestionarea documentelor financiar – contabile din cadrul proiectelor

Manager grup tintaApr 2012 - Aug 2013

Centrul pentru Dezvoltare Durabila Greentin

Str. Gheorghe Bilascu nr. 21/1, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Principalele activitati si responsabilitati:
- Selectarea grupului tinta
- Organizarea activitatilor cu grupul tinta

Functie ocupata in cadrul proiectului  „ECONET – Dezvoltarea Retelei Economice pentru Zone
Transfrontaliere Defavorizate”, ENPI HUSKROUA/1001/052

Vice - presedinteFeb 2010 - Aug 2013

Centrul pentru Dezvoltare Durabila Greentin

Str. Gheorghe Bilascu nr. 21/1, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Principalele activitati si responsabilitati:
- dezvoltarea de activitati pentru tineri
- implementare de proiecte cu finantare locala sau europeana
- gestionarea documentelor financiar – contabile

Competenţe

Competente si abilitati sociale Foarte buna comunicativitate; Capacitate de lucru atat in mod individual cat si in echipa (chiar si în
mediu multicultural); Automotivatie si responsabilitate; Prezenta efectiva si ascultare activa;
Adaptarea la situatii noi si neprevazute; Adecvarea comportamentului in raport cu interlocutorii –
dobandite in cadrul activitatilor de voluntariat si in cadrul locurilor de munca anterioare de la
Centrul Judetean de Informare, Consiliere si Formare Profesionala „Pentru Voi” Baia Mare si
Centrul pentru Dezvoltare Durabila Greentin.
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Competente si aptitudini
organizatorice

Experienta buna a managementului de proiect si a echipei, dobandita de-a lungul celor cinci ani de
experinta in domeniul scrierii si implementarii de proiecte.

Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office, PrintCase, Photoshop

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

italiana C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Coordonator masuri educationale S.N.B.Rol:3.

Nume persoană: POP SILVIA FLORINA

Codul ocupaţiei: 121904 sef birou

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Educaţie

  2007 -   2010 Facultate Contabilitate si informatică de gestiune

Universitatea Spiru Haret Bucuresti

Str. Ion Ghica nr. 13, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  2001 - doctorat Mecatronică-Inginerie mecanică

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2000 -   2002 Studii postuniversitare aprofundate de  « Informatică Aplicată şi Programare »

Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2000 -   2002 Studii postuniversitare « Educaţie Tehnologică »

Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  1993 -   1998  Inginerie Chimică, Tehnologia substanţelor organice

Universitatea « Babes Bolyai »Cluj Napoca

Str. Arany János  nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă

Director şcoală (profesor titular Informatică-Educaţie Tehnologică)  2011 -

Şcoala  gimnazială  Nicolae Bălcescu Baia Mare

Str. Arenei nr. 15, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

-membru  in grupul de lucru pentru realizarea standardelor specifice de calitate ARACIP , ID 2984
- monitor PROMEDIU 1,  monitor PROIT 2 centrul Universitatea Tehnică Cluj Napoca  cadrul
proiectului Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Invatamantul
Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicatiilor si Dezvoltarii Durabile
–CONCORD, ID 61397

-expert pe termen scurt Pilotarea manualului de evaluare interna a calitatii şi a aplicaţiei
informatice- POSDRU/85/1.1/S/55668
-formator, proiect Dezvoltarea culturii calităţii în sistemul învăţământ preuniversitar din România
prin implementarea standardelor de referinţă, ARACIP, ID 55330

-responsabil programe de formare, proiect Integritate –calificare, transfer de inovatii pentru grupuri
vulnerabile pe piata muncii, Universitatea de Nord Baia Mare, ID 64099

-formator TIC-proiect Privim către viitor –formarea profesională a cadrelor didactice pentru
utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei, ID 61839
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coordonator , expert pe termen scurt  in proiectul “Pasi strategici pentru accesul la educatie al
copiilor rromi », aplicant principal RomaniCriss, finanţare POSDRU, Şcoala Nicolae Bălcescu Baia
Mare
-expert pe termen scurt –proiect Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar, ID 4651, CNEE
-expert pe temen scurt-proiect Profesionişti în managementul educaţional, ID 4037, MEN

-membru in grupul de lucru evaluatori TIMSS/PIRLS ”Un învăţământ performant bazat pe decizii
fundamentate  – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării”
POS DRU/55/1.1/S/35279-expert IT

Expert pe termen scurt pe care o deţineţi in cadrul proiectului „Restructurarea sistemului de
formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de
credite profesionale transferabile” (contract POSDRU/3/1.3/S/2/ID: 3777)
Profesor titular informatică/Educaţie Tehnologică  2006 -   2011

Scoala cu clasle I-VIII N.Balcescu Baia Mare  completare Scoala Dr.Victor Babes Baia Mare

Str. Arenei nr. 15, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

Profesor titular informatică/Educaţie Tehnologică
-profesor metodist disciplina Educaţie Tehnologică
-instructor acreditat AeL-SIVECO
-formator local TIC
-formator Think Quest, Oracle Romania
-lector ECDL
-consilier formator la nivel de judeţ Maramureş (ARACIP)
-membru elaborare standarde naţionale (ARACIP)
-consilier educativ Scoala « N.Bălcescu » Baia Mare, jud. Maramureş
-membru Consiliu de Administratie al Scolii Nicolae Balcescu Baia Mare
-responsabil formare profesională Scoala « N.Bălcescu » Baia Mare, jud. Maramureş
-coordonator  comisia CEAC -Managementul calitatii Scoala « N.Bălcescu » Baia Mare, jud.
Maramureş
-coordonator proiect internaţional Eco-Şcoala- Şcoala « N.Bălcescu » Baia Mare, jud. Maramureş
-coordonator   Scoala .N.Balcescu Baia Mare in proiectul “Pasi strategici pentru accesul la educatie
al copiilor rromi », aplicant principal RomaniCriss, finanţare POSDRU
-responsabil organizare concursuri şcolare disciplina Educaţie Tehnologică si Informatică, Şcoala „
Dr. V.Babeş” Baia Mare
-responsabil site-ul scolii « N.Bălcescu » Baia Mare, jud. Maramureş
- responsabil site-ul scolii « Dr.V.Babes » Baia Mare, jud. Maramureş

profesor Ed. Tehnologică/Informatică  2003 -   2006

Şcoala cu cls.I-VIII  «George Cosbuc »Sighetu Marmatiei

Str. Tudor Vladimirescu nr. 4-10, Municipiul Sighetu Marmaţiei, cod poştal -, judeţul Maramureş,
România
profesor informatică
-responsabil AEL
-consiliere si orientare pentru utilizarea computerului
-responsabil protecţia muncii

Educator-referent elevi la Casa de copii  « Valea Borcutului »  2002 -   2003

 Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului

Str. Banatului  nr. 1, Municipiul Baia Mare, cod poştal -, judeţul Maramureş, România

consiliere şi orientare elevi
-meditaţii grupă de  copii discilpline nivel gimnazial

profesor Informatică-chimie  2001 -   2002

Grup Şcolar Agricol Şimleu Silvaniei-“Ioan Ossian”

Str. ?imleu nr. -, Oraş Şimleu Silvaniei, cod poştal -, judeţul Sălaj, România

-profesor informatică-chimie
-consiliere si orientare pentru utilizarea computerului şi a chimiei

profesor  2000 -   2001

Şcoala  Speciala « Luminiţa »Nusfalău

Str. Zalău nr. -, Municipiul Zalău, cod poştal -, judeţul Sălaj, România

-consiliere si orientare elevi
-meditaţii grupa de  elevi

 industria textilă   -şef linie  1998 -   2000

SC « Sogema » SA,Oradea

Str. Armatei Romane nr. 3, Municipiul Oradea, cod poştal -, judeţul Bihor, România

-protecţia muncii
-gestiunea materiilor prime si finite
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-monitorizarea lucrului in echipa

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale coordonator Garda ecologică a Municipiului Baia Mare
-Gradul I in invatamant ,dobandit in 2009 nota  10
-Gradul II in invatamant ,dobandit in 2006 la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, specializarea «
Educatie
Tehnologica », nota 10
-Definitivat in invatamant ,dobandit in 2002 la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, specializarea
« Educaţie Tehnologică »,nota 10
-instructor acreditat AeL / SIVECO Maramureş
-formator local TIC
-lector ECDL –Centru regional de formare continua pentru administratia publica locala Cluj Napoca
-Cursuri “Initiere IT” organizat de CCD Maramureş
-Cursuri “Utilizare AeL” organizat de CCD Maramureş
-Curs de «  Initiere in Management Educational » , CCD Maramureş
-Cursuri « Consiliere si orientare scolara CCD Maramureş
-Cursuri de fundamentare in pedagogia Waldorf organizat de Asociaţia Waldorf din Romania pe
parcursul anului scolar 2006/2007 la Cluj-Napoca
-Cursuri de educaţie inclusivă, CCD Maramures
-Participare programul de formare „ Rromanipen educational „ CCD Satu Mare
 -cursul de Magister I, modulul 2, -Mangement şi Comunicare-Universitatea Babes Bolyai Cluj-
Napoca
-cursuri de Didactica Disciplinei Educatie Tehnologica, CCD Maramures
-cursuri de Intel Teach, CCD Maramures
-cursuri de ThinkQuest, Oracle Romania
-formare „ Pasi strategici pentru accesul la educatie al copiilor de etnie roma”, aplicant principal
Romani Criss

-formare „Toti la gradinita, Toti in clasa I”, aplicant Ruhama Bihor, MECI
-formare curs consilier-formator ARACIP
-formare curs Profesorul creator de soft, Siveco Romania
-formare curs comunicare institutionala, Promep MECTS
-formare curs administrator retea, CPI Bucureşti
-formare curs responsabil formare , CCD Maramures
-formare curs mentor, Rogepa SRL
-formare curs profesor metodist, Rogepa SRL
-certificat Oracle (90 ore), Thinkquest
-formare curs formator, Rogepa SRL
-formare curs management educaţional în sistem descentralizat, Promep MECTS
-formare curs management educaţional

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-instructor acreditat Ael/formator SIVECO
-lector ECDL
-formator judeţean şi naţional  TIC
-profesor metodist disciplina Educaţie Tehnologică
-membru in comisia de Calitate si Asigurarea Calităţii-Mangementul Calităţii
   -in cadrul Şcolii . « N.Balcescu » Baia Mare - responsabil in  consiliere si orientare pentru
utilzarea      computerului in şcoala
   -responsabil Comisia de formare continuă a personalului didactic
  -crearea site-ului scolii publicat pe http://sc-n-balcescu-bm.scoli.edu.ro/ (Scoala N.Balcescu Baia
Mare)
  -crearea site-ului scolii publicat pe http://scoala12victorbabes.ro (Scoala Dr.V.Babes Baia mare)
-organizator cercuri pedagogice
-membru,secretar in comisia de organizare a olimpiadelor scolare
-editarea revistei şcolare “Ignis”-Scoala “N.Balcescu”Baia Mare
-coordonator proiect international “ Eco-Şcoala” , Şcoala N. Balcescu Baia Mare
-coordonator proiect formare „ Pasi strategici pentru accesul la educatie al copiilor de etnie roma”,
Scoala N.Balcescu

Competenţe şi aptitudini
tehnice

-utilizarea calculatorului

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-instructor acreditat Ael/SIVECO
-lector ECDL
-formator local TIC
-formator calitate

Competenţe şi aptitudini
artistice

-geometria formelor
-pictura
-modelaj

Alte competenţe şi aptitudini -flexibilitatea, dorinta de afirmare, lucrul in echipa

Permis(e) de conducere categoria B
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Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Coordonator masuri educationale SRol:4.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 121904 sef birou

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert organizare evenimente SRol:5.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 143911 director de departament organizare evenimente

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert proceduri educationale SRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 235106 referent de specialitate invatamant

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert educat.gradinita SRol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 531203 educator specializat

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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Expert GT (cu rol coordonare) SRol:8.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 121904 sef birou

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert GT - SRol:9.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242320 specialist in recrutare

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert scoala de dupa scoala - SRol:10.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert specialist - SRol:11.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263411 psiholog

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert specialist - SRol:12.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263501 asistent social nivel superior

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
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Expert specialist - SRol:13.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 235205 pedagog de recuperare

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Terapeut(psihoterapie) - SRol:14.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 263419 terapeut ocupational

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Personal de sprijin - SRol:15.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 532103 infirmier/infirmiera

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Instructor pictura - SRol:16.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Instructor activitati SRol:17.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 342202 instructor sportiv

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului
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Curriculum vitae

Instructor engleza SRol:18.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Instructor IT SRol:19.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Instructor muzica - SRol:20.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Coordonator masuri educationale P1Rol:21.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 121904 sef birou

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert GT - P1Rol:22.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242320 specialist in recrutare

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului
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Curriculum vitae

Expert scoala de dupa scoala - P1Rol:23.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Lucrator cu copii - P1Rol:24.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 531101 ingrijitor de copii

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert cresa - P1Rol:25.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 234203 educator puericultor

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Coordonator masuri educationale P2Rol:26.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 121904 sef birou

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Expert GT - P2Rol:27.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242320 specialist in recrutare

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului
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Curriculum vitae

Expert scoala de dupa scoala - P2Rol:28.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 233002 profesor in invatamantul gimnazial

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Cadre didactice a doua sansa - P2Rol:29.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 234101 profesor in invatamantul primar

Atribuţii:

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Doc.justificative DARABUS STEFAN SD.pdf

16/12/2016 Doc.justificative Darabus Stefan - manager proiect - HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc calificari Darabus Stefan.pdf

16/12/2016 Diplome si calificari Darabus Stefan - manager proiect HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. S -Terapeut(psihoterapie) (Terapeut ocupational=COR).pdf

16/12/2016 18. S -Terapeut(psihoterapie) (Terapeut ocupational=COR)C5EBAF0323222F581849DAA491605AE096AC0E7C508250382949028
740DB19CA

25. S - Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

16/12/2016 25. S - Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)6F777F61F56903F281977D4D64FF03A1799B7D9D9BF70128769BB067
CFD3A1D6

1. P1 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

16/12/2016 1. P1 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR)75154EB60F041699D2EA0BD41AC99AD3329412A558DE49D7EEF1AD
F54309EBA2

6. P1 -Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR).pdf

16/12/2016 6. P1 -Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR)145E5AFE47DA94CDB56DF0AF5279831096C22BE55A8E625406DD2D
540CF6A201

9. S - Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR ).pdf

16/12/2016 9. S - Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR )92B27B9D4E1283C061F67F2339EDA26101CDE511F4D98FCE69121A
02AF4A0425

17. S - Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf

16/12/2016 17. S - Expert specialist (Pedagog recuperare=COR)49D4BD24F2079713CEAC5E962A6DCEB7E73811B786371864BA7E51
F6F6F37BF3

21. S - Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

16/12/2016 21. S - Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)0B34CFAA8FC5BA69DD1A23BF3E72D38F42E4296EFB0CC12E49F3F
DFBCDA684CE

22. S - Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

16/12/2016 22. S - Instructor activitati (Instructor sportiv=COR)6E2D8009DB672904407C7B18B51A9553228ADA222F8C931F5E7D61C
59BD810E4

23. S - Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

16/12/2016 23. S - Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)CBDCA0419A2BE088177EA1F6FAE8DFC49E861437C70EA7B7690044
3FE18D2B8A

CV Darabus Stefan.pdf

16/12/2016 CV Darabus Stefan - manager proiect HHCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Diplome si calificari Pop Silvia.pdf

16/12/2016 Diplome si calificari Pop Silvia-coord.masuri educ SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc justificative Pop Silvia.pdf

16/12/2016 Doc justificative Pop Silvia-coord.masuri educ SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Diplome Flavia Sabau.pdf

16/12/2016 Diplome si calificari Sabau Flavia - coord.masuri educ.MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
11.-14. S - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf

16/12/2016 11.-14. S - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR)

2EACCC692613F4E7916FA5BDCBBBF2AC73B2E50C646C40302E5BB
801B66A5D22

CV Flavia Sabau MBM.pdf

16/12/2016 CV Flavia Sabau - Coord.masuri educ - MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente Flavia Sabau.pdf

16/12/2016 Doc justificative Sabau Flavia - coord.masuri educ.MBME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Pop Silvia Florina.pdf

16/12/2016 CV Pop Silvia Florina - Coord.masuri educ. SNBE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
4.-5. P1 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf

16/12/2016 4.-5. P1 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR)

7E150D9A2451547BD281AB43602FC41A546074FA6E1AC8B8471BA3
C114ABD742
5. P2 - Cadre didactice a doua sansa (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf

16/12/2016 5. P2 - Cadre didactice a doua sansa (Profesori in invatamantul
primar=COR)

153A20F0695F171AB4D198248B6154746043F6018E8AE0FB4B293DD
27238B1EB
3.4. P2 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
gimnazial=COR).pdf

16/12/2016 3.4. P2 - Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
gimnazial=COR)

58B08F0D9F6607A5311336370CDD5AA407AE7DD16665F4AFA496BF
E79D920DDF
2. S - Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR)Bianca-Cami.pdf

16/12/2016 2. S - Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR)Bianca-Cami

753F6E33467D316AC5AAF8F449BD433E09A076122FD30D4C6C06B4
ED67FE614C
3. S - Expert proceduri educationale (Referent de specialitate
invatamant=COR).pdf

16/12/2016 3. S - Expert proceduri educationale (Referent de specialitate
invatamant=COR)

1ED9E893E7FBE50DCC7699AEFC3059167A9450E3C9F469629EEF9B
DBC6F851B0

4.-8. S - Expert educat.gradinita (Educator specializat=COR).pdf

16/12/2016 4.-8. S - Expert educat.gradinita (Educator specializat=COR)5670F5DA92E614E4C5EE4DE2FD395D5A5151E3C36283E02999BEF8
31AD4B38BE

16.  - Expert specialist (Asistent social=COR).pdf

16/12/2016 16.  - Expert specialist (Asistent social=COR)787E0E66FA6EBDF762A7919AE7C7A6D271B0EE3DF94CE210DF13B
D36A11F66DB

24. S - Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

16/12/2016 24. S - Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR)84B740C2F060B2DC613B14EC6C08E210EC56C11D96D2E262DE7026
7772150E64

2.3. P1 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

16/12/2016 2.3. P1 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR )056BFF787437A889CC57562DD22F4858D3D42E5F112B0F14A412B3C
6A69D8C43

7. P1 - Expert cresa (Educator puericultor=COR).pdf

16/12/2016 7. P1 - Expert cresa (Educator puericultor=COR)F4559E0C0A643D73918558B868CD94CB616A014B32CC6C4DF0DE47
B3FF19ABF8

1. P2 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

16/12/2016 1. P2 - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR)10F4E56A035CAC1E71A95B335E2A8AC6FA68ABDA3E72C99EADDDA
2CFB82B99A2

0. Fisa post MANAGER PROIECT-HHC.pdf

16/12/2016 0. Fisa post MANAGER PROIECT-HHC - SE6F0C77625C1CDDFDAE9CA5CAB52E0EB3F87BA22C664B3B01F642
532B0F29342

1. S - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

16/12/2016 1. S - Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR)131DFDE5FEE926D64EA0F9CC30AFFFF95BB2F1E5C88267D310EDD
EDA7FBACC29

15. S - Expert specialist (Psiholog=COR.pdf

16/12/2016 15. S - Expert specialist (Psiholog=CORF574FFAC70C62CF41B042470EB799C51009528C4D775BCB5E9D4BF
25AF0B742C

19.20. S -Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf

16/12/2016 19.20. S -Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR)8C2BE3D47DC01FE4469CA65324D8D0768C32E8229D7FD2CADE8E0
3FE7570E1FA

10. S - Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

16/12/2016 10. S - Expert GT (Specialist in recrutare=COR )52432EC54CECA178D97AEC07CF08307E5C982B61B53F48EFC1B6F
CFD032B1B9A

2. P2 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

16/12/2016 2. P2 - Expert GT (Specialist in recrutare=COR )1EC1C4689C5D85FDD57F77660E8568A4AD9DBEA22AC95E2C397ED
3DB6243AE06

Clarificare_ S - FP Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_ S - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

111A71E0FF3B941DE726AB40E731C0C6156D2BA7F22488798425D1E
B7DC4B8E0
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Clarificari_5. P2 - FP Cadre didactice a doua sansa (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

10/01/2018 Clarificari_5. P2 - FP Cadre didactice a doua sansa (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

51237411B0AD0CE5553A8CBC5DABBEBBC6699DBE0B886D01419E2
C2E86E3AE2A

Clarificare_0. Fisa post MANAGER PROIECT-HHC.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_Fisa de post manager proiect_HHCDD8DEC479F57DF9802951604146E3EF29AD63767DC28C6870EB8F0
E22DA77108
Clarificare_4. S - FP Expert educat.gradinita (Educator
specializat=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_4. S - FP Expert educat.gradinita (Educator
specializat=COR).pdf

139B6EC63BB06F915CBCDB86A9A4529AECB6CDA84F989CED2D8E
F11A66CBAEF8
Clarificare_9. S - FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR
).pdf

10/01/2018 Clarificare_9. S - FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR
).pdf

9ECF94C3F46CA9909754F7C56D903BBAD57CF5BBEF433B9B156CF1
6E81CB7E90

Clarificare_17. S - FP Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_17. S - FP Expert specialist (Pedagog
recuperare=COR).pdf

71D02C93476287449F2FB75F00175C6EF7F588C2454106A45CE725D
A1CB5F2CE
Clarificare_18. S - FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut
ocupational=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_18. S - FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut
ocupational=COR).pdf

AD481CE15FDEDF3AED83A72E6B9A1FC1B1DF1097EF73FC3E5B16E
1A99789264A

Clarificare_19.20. S -FP Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_19.20. S -FP Personal de sprijin (Infirmier-
Infirmiera=COR).pdf

F30F0585BB2C773411F5F2748C4C42C774B3558466A712E94BB3ABB
2E192C6BB

Clarificare_22. S - FP  Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_22. S - FP  Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf9ECF30AE0F6E3929EE86547C8A247E499C101C9A34711A4127EEC7
BE061AEC3E
Clarificare_23. S -FP  Instructor engleza (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_23. S -FP  Instructor engleza (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

60981E9E4E4F9D9D8717D11E9C9E922D268FBF42A5E8A658E55DEB
B181A662DB

Clarificare_24. S - FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_24. S - FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdfC00106967E336AD7E2FEAADC8D1841FCE2290A14E21BAF326E6A00
17637C0E41
Clarificare_25. S - FP  Instructor muzica (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_25. S - FP  Instructor muzica (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

BDD75FD69E8F905058796306DFE81F42B3CD8ED527B899047B7E25
2E38978D7D
Clarificare_1. P1 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_1. P1 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

BCDDA433E9D18D950CB85A7A72A788314BC3CA95E7BB15EEE09F3
DC56C9E8B3F

Clarificare_6. P1 - FP Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_6. P1 - FP Lucrator cu copii (Ingrijitor de copii=COR).pdfECA9010EBF2BBC6361165BDDD7F9F911AA8111F427C4B7D5684BC
AEF8B991CA2
Clarificare_3. S -FP  Expert proceduri educationale (Referent de
specialitate invatamant=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_3. S -FP  Expert proceduri educationale (Referent de
specialitate invatamant=COR).pdf

E1C96CC1BD4E83F6B4EB6B293FE59A5FE61ED4D964BD21C5EF1B7
7B04711F5E7
Clarificare_2. S - FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_2. S - FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf

985D94563F2E8FD03333D7A23ED80146BBCC437B7778264506B9C2C
D27BBE52A

Clarificare_16.  - FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_16.  - FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdfF1991F85ACAF47CBF7BD97E210783E9F7DC5AFF43864164F47ADD7
A75F9E9072
Clarificari_1. P2 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

10/01/2018 Clarificari_1. P2 - FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

6CB6E0B9333D4039F0178B52055254D96E0FEAE3164378C1B291CC3
F39DA4AD6

Clarificari_2. P2 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

10/01/2018 Clarificari_2. P2 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf2DC9BFCE5AF9D55E903F1AC352ED1D6A2BBF561B9E8DBD96A4652
0177215A893
Clarificari_3.4. P2 - FP  Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul gimnazial=COR).pdf

10/01/2018 Clarificari_3.4. P2 - FP  Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul gimnazial=COR).pdf

0926333C36D3C18937DAC018BC63F3AF98FADB3A2536A84D2158F4
203FC13A0B

Clarificari_P1_CV Flavia Sabau.pdf

10/01/2018 Clarificari_P1_CV Flavia Sabau.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Diplome Flavia Sabau.pdf

10/01/2018 Clarificari_P1_Diplome Flavia Sabau.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari_P1_Documente Flavia Sabau.pdf

10/01/2018 Clarificari_P1_Documente Flavia Sabau.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_P2_Doc suport Pop Silvia.pdf

10/01/2018 Clarificare_P2_Doc suport Pop Silvia.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarificare_S_documente suport Stegeran Bianca coordonator masuri
educationale.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_Documente suport Stegeran Bianca coordonator masuri
educationale.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_S_documente suport Darabus Stefan manager proiect.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_documente suport Darabus Stefan manager proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

96



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Clarificare_S_documente suport Oros Adrian expert specialist
(pedagog).pdf

10/01/2018 Clarificare_S_documente suport Oros Adrian expert specialist
(pedagog).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare_10. S - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

10/01/2018 Clarificare_10. S - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf5D4EBE3BBD4737F7CE502742FF0CF76854B70BAF875706B27134EF
E297D21D68
Clarificare_11.-14. S - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_11.-14. S - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

FBF2384485128AA9456C906CEBD94B0769306CE37582F027ACAEEC
046C06019A

Clarificare_15. S - FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf

10/01/2018 Clarificare_15. S - FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf377867C009984BB00A773A7E114D6E6C598DABA5DF9D148AB40270
98AD3FD5CF
Clarificare_21. S -FP  Instructor pictura (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_21. S -FP  Instructor pictura (Prof.in
invatam.Gimnaz=COR).pdf

FBD6C1B585615F657C21D6737F2CB2B2E406D668A54B7A22EE43B3
4E452EE90F

Clarificare_P2_CV Pop Silvia Florina.pdf

10/01/2018 Clarificare_P2_CV Pop Silvia Florina.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarificare_4.-5. P1 - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_4.-5. P1 - FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

6DBC74FCD5A101BA9642616D5AE1B88D81A4C63E611A5E2A7A076
D67953DB2C8

Clarificare_2.3. P1 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

10/01/2018 Clarificare_2.3. P1 - FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf056BFF787437A889CC57562DD22F4858D3D42E5F112B0F14A412B3C
6A69D8C43

Clarificare_7. P1 - FP Expert cresa (Educator puericultor=COR).pdf

10/01/2018 Clarificare_7. P1 - FP Expert cresa (Educator puericultor=COR).pdf44C89563EC3A51ADE3BCFA0F31DF6BE2987D65E4626D67EB33EB33
373E5067A9

Clarificare_S_cv Darabus Stefan manager proiect.pdf

10/01/2018 Clarificare_S_cv Darabus Stefan manager proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificari 2_FP Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Personal de sprijin (Infirmier-Infirmiera=COR).pdfAEB03D51A2C68141BACE73A86CDF40B0A94B5D0BE4BA54EBD3306
9BF2A1C1E41

Clarificari 2_FP Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Instructor pictura (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf5D5D72EFCD11ADF09CBE780BB3FE15DF8B763B5242387B5D9C6C0
C4F68293172

Clarificari 2_FP Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Instructor activitati (Instructor sportiv=COR).pdf36EBC11CAA85813DC345E577F45DDE8B80EF29E3719B049AE367A9
680ED24FA5

Clarificari 2_FP Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Instructor engleza (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf5029A0BF13F524FE431A2FF4606C7564315D074FF9225686E23648BE
A019C788

Clarificari 2_FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Instructor IT (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf10621D03819C5D668A5189CBCAC2A6B8B09439208BC7959D42BDD2
8D8A847A13

Clarificari 2_FP Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Instructor muzica (Prof.in invatam.Gimnaz=COR).pdf02254FAE70F55AAD043B8D661341BE419A5C5791E3E7E51A0039097
1CBB4BFD1

Clarificari 2_FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert specialist (Psiholog=COR.pdfE91A0EB4D2D294B1C2851AEFAF9A53C4A5CBCFC64CA58CE79DC3
31E0958236D5

Clarificari 2_FPExpert educat.gradinita (Educator specializat=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FPExpert educat.gradinita (Educator
specializat=COR).pdf

0BD3C6FAB106BDC4DD9B5426361A1F4D561993489F24A51854F1BB
20A0D61374

Clarificari 2_FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut ocupational=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Terapeut(psihoterapie) (Terapeut
ocupational=COR).pdf

03FE654453DD34B60583ED64D9369D6C3014C14D221BF2526A39EA
AA7C4B6B4B

Clarificari 2_FP MANAGER PROIECT-HHC.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP MANAGER PROIECT-HHC.pdfB7E49A3D2F6FFA610D83CDAC278F66E42409420EE700CE6E964D20
B3FE5053B4
Clarificari 2_FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert organizare evenimente (Director de
departam.organiz.evenim.=COR).pdf

3DB9F0FE46C9E9D62CB9A65BFC5E10942862583D5FEF248F340C17
B742E9CDD1
Clarificari 2_FP Expert proceduri educationale (Referent de specialitate
invatamant=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert proceduri educationale (Referent de
specialitate invatamant=COR).pdf

ACFC06A70E75AB3843351F01392F83BEC63268E979180F8519302730
C055D9A5

Clarificari 2_FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR ).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert GT-cu rol coordonare GT (Sef birou=COR ).pdf45FDC3BCD93A6C9C0644F8B8CF1C2B9740FEAF762AAA86F5CD714
BB8718B6669

Clarificari 2_FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert GT (Specialist in recrutare=COR ).pdf29DE77DE1BFBE44D7DCE9B48F0B9DEF05875186E4C0B2C19277BF
8252EBD631F
Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in invatamantul
primar=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala (Profesori in
invatamantul primar=COR).pdf

69C4C8E487BE708F1CEB419060ADFCA5C891E4C4138E5AB6DAC11
8F4BDD633C5
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Clarificari 2_FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert specialist (Asistent social=COR).pdfD4D6E8D05183EAB5F76C9DD81C94C404487395F0FFD517A0649535
E9D9C2A407

Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P1.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P1.pdf69EBCC77F3CF8E7C510242576F27202DBE47D988C00D9CF5388E6A
F04F07FA7B

Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale (Sef birou=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale (Sef
birou=COR).pdf

DF02D5A071B983D2018AABD30387CD8619EF9B326A17DB7361CCA5
9EB9BB5A6A

Clarificari 2_FP Expert cresa_P1.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert cresa_P1.pdf8C85EDF3320EFAEDB918E42019EDA224C1A3AD8F7FF244902BFEE1
53DFB75CB5

Clarificari 2_FP Expert GT_P1.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert GT_P1.pdf4E4E3A251D86CBD965526E11AD771C34465388B9B387EBEA0A34CB
90FCF38320

Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P2.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P2.pdf248405E3D8981CF52A51D8C2C7BCDE52F8928810C05AA71E5C76D7
69272A86D9

Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P2.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Coordonator masuri educationale_P2.pdf8D260D2F41A3554694339BE46B28FC069F21828D474ADE88769D10C
86B526AA4

Clarificari 2_FP Lucrator cu copii_P1.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Lucrator cu copii_P1.pdf530EE50475041B86914F26A9B2B3D96FB08E2124934E846632FE50D1
7FFA7B20

Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P1.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert scoala de dupa scoala_P1.pdf3ED576C37C82C7B76FCDC8801700122BBC05FFF576CE5F7AC0D3B
FD891CBC451

Clarificari 2_FP Expert GT_P2.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert GT_P2.pdf5EB824226F711208D7EE69F27EF864F6B961C10F989976E3B9069F0B
00F74C16

Clarificari 2_FP Cadre didactice a doua sansa_P2.pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Cadre didactice a doua sansa_P2.pdfA0A92DFC2B51C8776C4804643DB2BC5FBC7F855F0443FFE2197EC7
B790452709

Clarificari 2_FP Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdf

23/01/2018 Clarificari 2_FP Expert specialist (Pedagog recuperare=COR).pdfA399A177033F5108B9805AC09AD08C2466B77C75F242557A7F67BDF
31B6364CF

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Spatiu desfasurare activitati HHC-S

Strada Bucuresti nr. 2A, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -
ROMANIA

60 mpSpatiu de aprox.60mp, mobilat, conectat la utilitati si internet,
dotat corespunzator

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -
ROMANIA

2 bucLaptop

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -
ROMANIA

1 bucMultifunctional

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Spatiu public

Strada Baia Mare nr. , Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: RomâniaAdresa:

MUNICIPIUL BAIA MARE (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 3

Spatiu derulare activitati MBM - P1

Strada Dacia nr. 1, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BAIA MARE30 mpSpatiu de aprox. 30 mp mobilat, dotat corespunzator, conectat
la utilitati si internet

MUNICIPIUL BAIA MARE2 bucCalculator

MUNICIPIUL BAIA MARE2 bucImprimanta

Resurse materiale implicate
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SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE (Membru)Pus la dispoziţie de:Amplasament 4

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2

Strada Arenei nr. 15, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poştal: -, Judeţul: Maramureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA
MARE

100 mpSpatiu de aprox.100 mp, mobilat, dotat corespunzator, conectat
la utilitati si internet

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA
MARE

2 bucCalculator

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA
MARE

1 bucImprimanta

Activităţi previzionate

Activitate: Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la educatie a
copiilor din grupuri vulnerabile.

Subactivităţi

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala
in comunitate de animare, constientizare si
sensibilizare a comunitatii cu privire la
inscrierea copiilor de 2-5 ani la cresa sau
gradinita.

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt
înscrişi în creşe sau în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi 82% dintre copiii cu
vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în învăţământul preşcolar. Subactivitatea contribuie la tema
orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.
Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: expert organizare evenimente, coordonator GT, experti GT, expert cresa.
Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se deruleaza pe toata perioada proiectului, cu frecventa
trimestriala, si implica experti cu fractie de norma. Pe durata proiectului se vor organiza 12
actiuni publice in care se va pune accent pe promovarea educatiei timpurii, pe beneficiile
inscrierii copiilor intr-un program educational si importanta acestei educatii in dezvoltarea
personala a copiilor, pe activarea resurselor comunitare si personale.
Toate cele 12 evenimente vor contribui si la combaterea discriminarii, avand cuprinse si teme
pe antidiscriminare, depasirea prejudecatilor cu privire la inscrierea copiilor in cresa,
incurajarea mamelor cu privire la inscrierea copiilor in cresa sau gradinita. In societatea
romaneasca inca domina un patern social care incurajeaza mamele sa ramana acasa, sa
devina inactive pe piata muncii, pentru a avea grija de copil, astfel ca valoarea adaugata a
masurii de a integra cat mai multi copii in programe de educatie timpurie va avea un impact si
asupra implicarii femeilor in piata muncii sau in programe de educatie pe tot parcursul
vietii/completarea nivelului de educatie, incercand sa implicam mamele care au aceste nevoi in
activitatile proiectului adresate adultilor (program a doua sansa). Mesajele de incurajare a
inscrierii copiilor in programe de educatie timpurie vor fi insotite de mesaje de toleranta si
combatere a discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de
gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin
manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general.
Se vor organiza 12 actiuni, fiindu-se utilizate metode diferite de comunicare cu comunitatea,
variate, pentru ca mesajele sa ajunga la potentialul grup tinta:
- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de
varstele 2-5 ani insotiti de  parintii acestora/spectacol;
- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de
aproximativ 30 parinti/seminar;
- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in
contact cu parintii care au copii de 2-5 ani (medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali,
reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind utilizata si ca
masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.
- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele
partenere/asociate.
Pentru sustinerea acestor actiuni antidiscriminare si promovarea multiculturalismului, se va
realiza un filmulet de 10 minute, care va avea si o varianta scurta (promo) care va fi difuzat la
televiziunile locale. Acest film este si contributia proiectului la dezvoltare durabila (protectia
biodiversitatii).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Tabele prezenta intalniri de lucru echipa;
- 12 actiuni publice/evenimente: agenda actiune, 12 invitatii, 12 anunturi (site, pagina
on-line de comunicare, comunicate de presa), tabele prezenta seminarii/conferinta, poze,
raport actiune, materiale mass-media, comentarii pagina on-line de comunicare, materiale
pachet informare publicitate, documente decont hrana participanti, 12 rapoarte actiuni,
chestionar de satisfactie participanti, dosare achizitie servicii externalizate.
RESURSE NECESARE: Intre parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp
dotat cu mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT
(cate un laptop, 1 multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: subcontractare
spectacole, hrana participanti seminarii pt 30 participanti/seminar, hrana participanti conferinta
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pt 60 participanti, chirie sala conferinta, materiale inf si publicitate (4 roll-up, 2000 pliante, 12
comunicate presa, filmulet), materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2./c/pagina 11
(Desfăşurarea de activităţi de informare şi conştientizare locală).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 1.1: constientizarea parintilor/tutorilor si a comunitatii despre
importanta includerii copiilor in programe de educatie timpurie
- 3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de
varstele 2-5 ani insotiti de  parintii acestora/spectacol;
- 4 seminarii adresate parintilor cu copii de varsta 2-5 ani, cu o participare de
aproximativ 30 parinti/seminar;
- 1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in
contact cu parintii care au copii de 2-5 ani (medici de familie, medici pediatri, asistenti sociali,
reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind utilizata si ca
masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului.
- 4 actiuni stradale, in comunitatea in care au aria de actiune scolile/gradinitele
partenere/asociate.
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea interventiei 1.3.2./c/pagina 11 (Desfăşurarea de
activităţi de informare şi conştientizare locală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii copiilor la educatie.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de
copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau
gradinita, in functie de varsta si de
dezvoltarea psihologica, emotionala si
motorie a copiilor. (evaluarea si realizarea
planului educational individualizat si a
schemei personalizate de sprijin)

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt
înscrişi în creşe sau în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi 82% dintre copiii cu
vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în învăţământul preşcolar. Subactivitatea contribuie la tema
orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.
Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, expert cresa, expert proceduri
educationale, experti specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE: [Etapa 1 de planificare] In perioada luna 1-luna 3 se va realiza o
procedura de identificare/selectie/recrutare in GT a copiilor de varsta anteprescolara si
prescolara, ce se va realiza cu acordul parintilor/tutorilor. Procedura va contine un set de
instrumente care dupa completare vor constitui dosarul individual al copilului in componenta
minim urmatoarele documente: formular inregistrare GT, copie certificat nastere, carte
identitate parinte/tutore, fise/instrumente evaluare psihologica si sociala, plan educational
individualizat, schema de sprijin pentru parinte, contract furnizare servicii. Se va realiza o baza
de date electronica GT copii anteprescolari si prescolari pentru o evidenta riguroasa a GT,
evitarea neeligibilitatii cheltuielilor si evitarea dublei finantari.
[ETAPA 2 de identificare]:  Identificarea beneficiarilor: prin contactul direct in evenimentele
organizate in Subactivitatea 1.1., din bazele de date ale S cu persoane care beneficiaza de
alocatia de stat pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani/sau 3 ani in cazul copiilor du
dizabilitati, din bazele de date ale S cu persoane care beneficiaza de sprijin social din
comunitatea vizata in proiect in care sunt scolile si gradinitele partenere/asociate, din baza de
date a gradinitelor cu copii cu dificultati materiale sau alte nevoi identificate, din actiuni in teren
ale expertilor recutare. Parintii/tutorii interesati pot aborda echipa proiectului fie la sediul de
proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitantul, fie on-line (pe site, pahina de
socializare deschisa specific pt proiect).
Estimam ca identificarea potentialilor beneficiari va fi preponderent o activitate de teren
derulata in comunitatea in care sunt scolile si gradinitele partenere/asociate. De identificare si
evaluare sunt responsabili expertii GT. Cazurile identificate vor fi orientate catre expertii
specialisti care vor realiza evaluare complexa (psihologica si sociala) in baza careia vor elabora
plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte.
[ETAPA 3 de includere in GT]: expertii GT discuta saptamanal persoanele in baza planului
educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care se fac recomadarile de
masuri necesare si intocmesc contractul de furnizare servicii asumat de parinte/tutore pt copil,
in baza caruia copilul este inregistrat in GT. Copiii recrutati vor fi inregistrati in baza de date
realizata.
Pe durata proiectului vor fi inscrisi in GT 60 de copii de varsta anteprescolara 2-3 ani, si 200
copii cu varsta precolara, care prezinta vulnerabilitati in ceea ce priveste participarea la
educatie conform definitiei Ghidului (pag 7).
Cei 60 de copii de nivel anteprescolar vor intra inscrisi si vor participa la program de cresa. Cel
putin 80% dintre acestia vor fi adusi pt prima data in program educational.
Din cei 200 de copii de varsta prescolara estimam in baza analizei anterioare 2 categorii:
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(1) 100 copii vor fi inregistrati confor dorintelor parintilor in gradinita cu program normal
(40 copii) sau cu program prelungit (60 copii);
(2) 100 de copii a caror parinti au optat pentru program prelungit dar datorita
infrastructurii limitate (fiind necesare si locuri de dormit pentru acestia iar spatiile gradinitelor cu
program prelungit nu mai permit infiintarea de grupe cu program prelungit), vor fi inscrisi in
Subactivitatea 2.1, acestora fiindu-le furnizate servicii educationale in cadrul gradinitelor cu
program normal, activitati educationale complementare programului de gradinita. Vor avea
prioritate in inscrierea in acest subgrup tinta, copiii care sunt in ultimul an de gradinita urmand
sa fie inscrisi la scoala in clasa 0.
Cel putin 30% dintre cei de grupa de varsta prescoalara din GT vor fi adusi pt prima data in
programe educationale.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii elaborate; dupa completarea
documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se arhiveaza conform
regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste documente se
pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S ai P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: (1.3.1/.b)iii/pagina 10
(Activităţi şi campanii de identificare, recrutare şi înscriere).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 1.2: includerea a 260 de copii de varsta anteprescolara si prescolara
in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participare
- 60 copii de varsta anteprescolara inclusi in GT;
- 200 copii varsta prescolara inclusi in GT
-260 dosare beneficiari intocmite;
- 1 baza de date GT;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la masura de interventie 1.3.1/.b)iii/pagina 10 (Activităţi şi campanii
de identificare, recrutare şi înscriere).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii copiilor la educatie.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de
consiliere si mediere copiilor cu varsta
intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat si
parintilor/tutorilor acestora, pentru
asigurarea mentinerii acestora in GT si
respectarea planului ed individualizat si a
schemei personalizate de sprijin

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt
înscrişi în creşe sau în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi 82% dintre copiii cu
vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în învăţământul preşcolar. Subactivitatea contribuie la tema
orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea participarii copiilor la educatie.
Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea S, implementeaza in colaborare
cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, expert cresa, experti specialist.
Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
[ETAPA 1planificare]: expertii implicati in implementarea acestei subactivitati, vor realiza
instrumentele necesare monitorizarii (fisa monitorizare) si consilierii (fisa consiliere).
ACTIUNI DERULATE:
[ETAPA 1 planificare]: expertii implicati in implementarea acestei subactivitati, vor realiza
instrumentele necesare monitorizarii (fisa monitorizare) si consilierii (fisa consiliere).
[ETAPA 2 monitorizare]: Expertii GT monitorizeaza periodic participarea beneficiarilor la
masurile stabilite prin plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte si
asumate in contractul de furnizare servicii si consilieaza parintii cu scopul diminuarii riscului de
abandon pentru scaderea riscului neeligibilitatii serviilor furnizate (riscul de a abandona dupa
furnizarea a unui singur serviciu si neindeplinirea criteriului de participare conform Anexei 6 la
prezentul Ghid). Monitorizarea este consemnata si in baza de date realizata pt gestionarea GT.
Fiecare copil va fi monitorizat cel putin o data pe luna. In situatia in care se identifica cazuri in
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risc de abandorare a participarii la proiect si implicit la educatia ante-prescolara sau prescolara,
aceste cazuri vor fi monitorizare cel putin saptamanal, si vor fi orientati catre expertii specialisti
pentru consiliere. Concluziile monitorizarii sunt consemnate in fisa de monitorizare si in baza de
date electronica a GT.
[Etapa 3- consiliere educationala si pentru facilitarea tranzitiei la un alt ciclu scolar]: expertii
specialisti (psihologi si asistenti sociali), furnizeaza consiliere parintilor/tutorilor si copiilor din
GT in sprijinul dezvoltarea armonioase a copiilor, pentru facilitarea adaptarii copiilor in
programul educational sau de facilitare a transferului de la gradinita la invatamantul scolar. Se
vor derula minim 3 intalniri de consiliere/caz inregistrat.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Fise monitorizare;
- Fise consiliere parinti/tutori;
- Fise consiliere copii.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE:
Intreg parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier si mijloace
de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiu birou consiliere mobilat corespunzator
derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere şcolară, consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.1./a)
ii/pagina 9 (activităţi pregătitoare, educative şi de orientare, pentru copiii care urmează să intre
într-un alt ciclu şcolar).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 1.3: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- Minim 780 sedinte de consiliere/beneficiar inregistrat (consilierea copiilor acolo
unde se poate, dar in special a parintelui/tutorelui);
- 260 parinti/tutori impreuna cu copiii consiliati;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere şcolară, consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.1.
/a)ii/pagina 9 (activităţi pregătitoare, educative şi de orientare, pentru copiii care urmează să
intre într-un alt ciclu şcolar).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii copiilor la educatie.

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Subactivităţi

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si
implementarea unui program educational
complementar programului de gradinita
adresat copiilor din GT de varsta
prescolara

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 3 si 5 ani la educatie
prescolara, in prezent doar 82% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în
învăţământul preşcolar. Subactivitatea va contribui la promovarea temei secundare privind
utilizarea TIC si la combaterea discriminarii. Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului
specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S cu P1
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, experti educationali gradinita, lucrator
copii. Coordonator este coordonator educational de la S.
ACTIUNI DERULATE: Pentru 100 de copii a caror parinti ar fi optat pentru program prelungit
dar nu au mai gasit locuri in gradinitele care permit acest program prelungit, se va realiza un
program educational complementar- centru de zi. Programul va fi implementat similar structurii
programului de gradinita (data inceput, starsit, vacante, zile libere etc).
In perioada luna 1-luna 4, expertii implicati in aceasta subactivitate vor alcatui curricula si
programele educative ce vor fi folosite pe parcursul a 5 semestre educationale.
Incepand cu luna 5, in functie de structura anului, vor fi furnizate zilnic programe educationale
complementare programului de gradinita (centru de zi), pe durata a maxim 4 ore/zi.
Acest program complementar va trebui sa urmareasca metodologia si procedurile educatiei

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

102



prescolare si vor avea in compunere activitati recreative care dezvolta talentele copiilor, stima
de sine si comunicarea. Activitatile educationale vor fi implementate de expertii educationali
gradinita, in baza unei programe zilnice si a unui tabel de prezenta a copiilor.
Cu prioritate in acest program vor participa copiii care nu au participat anterior la
cresa/gradinita si care sunt grupa mare/pregatitoare si urmeaza sa mearga la scoala, in
vederea dezvoltarii abilitatilor necesare unei adaptari facile la cerintele nivelului scolar
(participarea la activitati structurate, respectarea unor proceduri educationale di reguli de grup
etc.).
Pe durata participarii, copiii prezenti vor beneficia de hrana.
[Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/lunile 1-5 activitatea este in etapa de organizare, in
colaborare cu expertul achizitii (cheltuieli indirecte) se va realiza achizitia serviciului de
catering. Expertii din echipa de implementare implicati vor realiza o procedura de furnizare a
acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau tutore pt a cunoaste conditiile in care
copilul primeste hrana.
Tot ca pregatire, au fost prevazute cheltuieli pentru pregatirea spatiilor necesare pentru
realizarea programului, pentru 2 gradinite (din care 1 in mediul rural), reprezentand resurse
necesare improspatarii spatiilor (reabilitare/modernizare), dotare cu mobilier si dotare cu
aparatura necesara implem act educationale (echipament IT care va contribui la promovarea
temelor secundare privind utilizarea TIC in educatia timpurie), in functie de analiza de nevoi de
la fiecare gradinita implicata. Pentru realizarea acestor obiective de infrastructura educationala
este necesara realizarea de proceduri de achizitii conform legislatiei nationale pentru institutiile
publice.
[Implementare]- Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor,
primirea hranei calde va fi conditionata de prezenta acestora la activitatea educationala,
inclusiv la programul de gradinita.
In baza prezentelor zilnice experti educationali gradinita se vor asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii in furnctie de
prezenta copiilor la programul de gradinita (pt efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces
verbal de predare/primire intocmit zilnic cu furnizorul.
Coordonatorul subactivitatii va comunica expertilor recrutare GT despre participarea la
subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date a GT, pentru o corecta
evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Dosare achizitii lucrari si bunuri;
- Raport lunar de progres infrastructura;
- Proces verbal receptie lucrari;
- Curricula 5 semestre:
- Programa zilnica;
- Tabel prezenta zilnica;
- Dosar achizitie hrana;
- proces verbal luare la cunostinta 100 parinti/tutori;
- Proces verbal zilnic de predare/primire hrana.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE:
Intreg parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier si mijloace
de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatii pt derularea activitatii cu copiii mobilat
corespunzator derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile, hrana
copii participanti.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1.a)ii/pagina 9 (orice alt
tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului/tânărului/adultului vulnerabil şi care
contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului şcolar) si 1.3.2./a)iii/pagina 11 (Asigurarea
spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţiloreducaţionale şi
creşterea frecvenţei şcolare a copiilor).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 2.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara
la activitati educationale.
- 100 copii de varsta prescolara participa la un program educational, complementar
programului de gradinita organizat pe durata a 5 semestre scolare;
- 100 copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.
- 2 gradinite cu mediu educat imbunatatit.
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1.a)ii/pagina 9 (orice alt
tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului/tânărului/adultului vulnerabil şi care
contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului şcolar).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
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participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii si segregarii copiilor din grp vuln si la
utilizarea TIC.

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de
programe educationale de tipul „gradinitei
estivale” pe durata vacantelor de vara
dintre dintre anii scolari pentru cei 200 de
copii care participa la gradinita

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
prescolara, 82% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani fiind înscrişi în învăţământul preşcolar
prin furnizarea de servicii care sa dea o constanta a participarii lor, pe perioada vacantelor de
vara. Subactivitatea va contribui la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile,
fiind propuse masuri de desegregare. Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului
specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, experti educationali gradinita, expert
proceduri educationale, lucrator copii. Coordonator este coordonator educational de la S.
ACTIUNI DERULATE:
Pe durata vacantelor de vara incluse intre cele 5 semestre scolare din cadrul proiectului,
expertii educationali gradinita vor derula programe educationale pentru 200 de copii, astfel
incat fiecare copil participand la 10 zile (2 saptamani) de tabara estivala, pe durata unei
vacante de vara (estimam 3 vacante de vara pe durata proiectului).
Acest program este de asemenea unul complementar, derulat in afara programului de
gradinita, pe perioada vacantelor de vara, dar va trebui sa urmareasca metodologia si
procedurile educatiei prescolare si vor avea in compunere activitati recreative, de preferinta in
aer liber, care dezvolta talentele copiilor, stima de sine si comunicarea. Activitatile educationale
vor fi implementate de expertii educationali gradinita, in baza unei programe zilnice si a unui
tabel de prezenta a copiilor.
In fiecare zi, pe durata vacantelor de vara se vor asigura minim 4 ore de activitati educationale
adresate celor 200 de copii de varsta prescolara inregistrati in GT.
Se va incuraja participarea la activitatile derulate de gradinita estivala si copii care nu sunt in
GT, din gradinitele in care sunt inregistrati copiii din GT sau alti copii de varsta prescolara din
comunitate, care nu fac parte din grupuri vulnerabile, cu scopul promovarii unei atitudini
nediscriminatorii in comunitate si a desegregarii copiilor din grupuri vulnerabile (costurile cu
hrana vor fi suportate in acest caz de parintii copiilor care participa). Anterior vacantei de vara
se va realiza in fiecare an o campanie de informare a comunitatii in vederea atragerii in
program a copiilor care nu sunt din grupuri vulnerabile.
Pe durata participarii, copiii din GT prezenti vor beneficia de hrana.
[Etapa de pregatire]- se va realiza achizitia serviciului de catering. Expertii din echipa de
implementare implicati vor realiza o procedura de furnizare a acestui serviciu care sa fie
asumata de catre parinte sau tutore pt a cunoaste conditiile in care copilul primeste hrana.
[Implementare]- Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor,
primirea hranei calde va fi conditionata de prezenta acestora la activitate.
In baza prezentelor zilnice experti educationali gradinita se vor asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii in furnctie de
prezenta copiilor la programul gradinitei estivale, fiind semnat un proces verbal de
predare/primire intocmit zilnic cu furnizorul.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Curricula aferenta programului educational pe durata vacantelor de vara (gradinita
estivala);
- Programa zilnica;
- Tabel prezenta zilnica;
- Dosar achizitie hrana;
- proces verbal luare la cunostinta 200 parinti/tutori;
- Proces verbal zilnic de predare/primire hrana.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatii pt derularea activitatii cu copiii mobilat
corespunzator derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile, hrana
copii.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)ii/pagina 9 (activităţi
extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de competenţe cheie, inclusiv
ateliere/şcoli de vară/grădiniţe estivale).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

 Ianuarie 2018 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 2.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta prescolara
la activitati educationale.
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- 200 copii de varsta prescolara beneficiaza de program educational de tipul
gradinitei estivale, prin care se doreste prevenirea retragerii copiilor din programul de gradinita
si cresterea atractivitatii participarii la gradinita, precum si identificarea si dezvoltarea de
abilitati de la o varsta cat mai mica (fiind implicati si instructorii ateliere);
- 200 de copii de varsta prescolara beneficiaza de hrana calda.
- Tabele sunt organizate de 3 ori (estimare 3 vacante de vara pe durata proiectului),
in grupuri de aproximativ 20-25 copii, a cate 10 zile.
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9 (activităţi
extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de competenţe cheie, inclusiv
ateliere/şcoli de vară/grădiniţe estivale).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii prin masuri de desegregare a copiilor
din grupuri vulnerabile care au varsta pana la 5 ani.

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si
implementarea unui program de parentig
cu participarea unui parinte/tutore pentru
fiecare din cei 260 de copii.

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt
înscrişi în creşe sau în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi 82% dintre copiii cu
vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în învăţământul preşcolar. Subactivitatea, prin produsele
sale, contribuie la obiectivul de inovare sociala. Subactivitatea contribuie la atingerea
Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert cresa, experti specialisti.
Coordonator este coordonator educational de la S.
ACTIUNI DERULATE: In primele 4 luni de implementare se va elabora programul de parenting
cu scopul cresterii implicarii părintelui/tutorelul în procesul educaţional şi la înţelegerea rolului
acestuia în participarea copilului la educaţie, in dezvoltarea echilibrata a copiilor, considerand
ca sunt necesate Intervenţii susţinute care sa produca impact pe termen lung. Programul va fi
compus din cel putin 6 sedinte de grup de aproximativ 1 ora si va fi implementat in grupuri de
aproximativ 10 parinti/tutori, pentru 260 de parinti/tutori ai copiilor selectionati in grupul tinta.
Vor fi realizate aproximativ 26 grupe de parinti/tutori. Evaluarea initiala si finala a programului
se realizeaza individual. Programul va fi elaborat de expertii implicati in implementarea
subactivitatii. Fisele aferente activitatilor dupa ce vor fi completate vor face parte din fondul
documentar al proiectului. Cu ocazia fiecarei sedinte de va realiza un raport de sedinta.
Coordonatorul subactivitatii va mijloci relatia cu parintii/tutorii si va comunica expertilor
recrutare GT despre participarea la subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in
baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a
indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 program creat de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta (aprox 156 sedinte de grup,
putand fi completate cu sedinte individuale daca sunt necesare).
- 26 dosare de grup implementare program (tabel nominal parinti, prezenta parinti/sedinta,
rapoartele de sedinte, fise de lucru, certificate participare).
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatii pt derularea activitatii cu parintii mobilat
corespunzator derularii. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe de educaţie parentală)
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 2.3: sprijin furnizat prin implicarea parintilor/tutorilor in vederea
participarii copiilor de varsta anteprescolara si prescolara la activitati educationale.
- 260 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1
ora/sedinta;
- 26 grupe parinti/tutori formate;
- minim 156 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate suplimentar, in functie
de nevoie si sedinte individuale);
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9

Rezultate previzionate
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(programe de educaţie parentală)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind
elaborat un instrument prin care putem contribui si in etapa de sustenabilitate la incurajarea si
educarea parintilor de a avea o atitudine adecvata fata de dezvoltarea copiilor.

Activitate: Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Subactivităţi

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin
financiar sub forma de tichete pentru
frecventarea cresei si a gradinitei,
complementar schemelor nationale
acoperite din alte fonduri, in functie de
participarea copiilor si a parintilor/tutorilor
la programele stabilite in planul
educational individualizat si schema
personalizata de sprijin

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt
înscrişi în creşe sau în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi 82% dintre copiii cu
vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în învăţământul preşcolar. Sprijinirea financiara a participarii
copiilor la activitati educationale contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri
vulnerabile- fiind copii din familii cu venituri reduse, familiile nu au suficient venit pentru a
asigura costurile cu participarea la programul de cresa sau gradinita cu program prelungit (ex.
acoperirea costurilor cu masa). Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1
stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT, experti
cresa. Coordonator este coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
In functie de planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte,
in functie de prezenta la activitatile educationale, si categoria din care face parte vor beneficia
de sprijin financiar pentru participarea la activitati. Ne propunem ca 60 anteprescolari si 60 de
prescolari care participa la gradinita cu program prelungit, sa beneficieze de subventie
financiara sub forma de tichet in valoare de 150 lei/luna, pe o perioada de 20 luni,
reprezentand sprijin pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana aferente participarii la cresa si la
gradinita cu program prelungit
Se va elabora o procedura de acordare a sprijinului financiar urmarind aceste 2 categorii,
elaborata de expertii participanti la subactivitate. In procedura de acordare se va tine cont de
frecventa regulata a copiilor la programele educationale, de participarea parintilor la consiliere
si educatie parentala (urmarindu-se respectarea Anexei 6 la Ghid). Procedura va fi asumata de
fiecare parinte/tutore ai celor 120 copii. Sprijinul va fi furnizat sub forma de tichet.
Expertii grup tinta vor furniza tichetele pe baza de semnatura parintilor/tutorilor cu care s-a
semnat contractul de furnizare a serviciilor in cadrul proiectului.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 procedura acordare sprijin financiar;
- 120 de procese verbale luare la cunostinta a procedurii semnate de parinti/tutori;
- Tabele nominale cu furnizarea tichetelor, cu semnatura parintilor/tutorilor.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: tichete copii.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

 Iulie 2017 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 3.1: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- 60 de copii de varsta anteprescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru
participarea la cresa (sa se acopere cheltuielile cu hrana aferenta participarii la cresa);
- 60 de copii de varsta prescolara beneficiaza de sprijin financiar pentru participarea
la gradinita (sa se acopere cheltuielile cu hrana aferenta participarii la gradinita);
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)i/pagina 10 (Sprijin

Rezultate previzionate

106



financiar pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate
de lipsa celor necesare participarii la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea
discrepantelor socio-economice.

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin
material in vederea participarii copiilor cu
varsta intre 2 si 5 ani din GT sub forma de
imbracaminte/incaltaminte, produse de
igiena in functie de participarea copiilor si
a parintilor/tutorilor la programele stabilite
in planul educational individualizat si
schema personalizata de sprijin

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani la educatie
anteprescoalra si prescolara, in prezent doar 2% dintre copiii cu vârste între 0-3 ani sunt
înscrişi în creşe sau în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară şi 82% dintre copiii cu
vârste între 3 şi 5 ani sunt înscrişi în învăţământul preşcolar. Sprijinirea materiala a participarii
copiilor la activitati educationale contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri
vulnerabile- fiind copii din familii cu venituri reduse, familiile au dificultati in achizitionarea
produselor necesare participarii copiilor la cresa/gradinita (imbracaminte, incaltaminte, obiecte
de igiena). Subactivitatea contribuie la atingerea Obiectivului specific 1 stabilit pentru proiect.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT, expet
cresa. Coordonator este coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
[Etapa de pregatire]- este necesara o etapa de organizare. Se va realiza o procedura de
furnizare a acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau tutore in care se vor stabili
conditiile de furnizare a sprijinului conform Anexei 6 la Ghid.
Ne propunem sa furnizam produse necesare tuturor copiilor anteprescolari si prescolari din GT
pentru participarea la invatamantul anteprescolar si prescolar (imbracaminte, incaltaminte,
articole de igiena). Pentru a putea primi sprijinul trebuie sa aiba sa fie respectat planul
educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte, sa aiba frecventa
regulata la cresa/gradinita, parintii sa participe la activitatea de consiliere si la educatie
parentala.
Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate la
numarul de copii din grupul tinta. La momentul furnizarii comenzii sunt necesare informatii
actualizate semestrial obtinute de expertii activitati copii cu marimile necesare pentru obiectelor
de imbracaminte si incaltaminte stabilite pentru achizitionat.
[Implementare]- Se stabileste anual lista copiilor care corespund criteriilor conform procedurii
elaborate. In functie de aceste informatii se stabileste lista de produse si se face comanda
efectiva de la furnizor. Expertii GT in colaborare cu coordonatorii masuri educationale strang
informatiile necesare comenzii (copii, marimi imbracaminte, incaltaminte etc), le predau
expertului achizitii, iar dupa furnizarea produselor realizeaza si furnizeaza pachetele pe baza
de semnatura parintilor/tutorilor copiilor din grupul tinta (durata totala de sprijin 5 semestre
scolare).
Planificarea si monitorizarea subactivitatii este realizata de coordonator GT.
Acest serviciu va fi evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere
a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 dosar achizitie produse pentru 260 copii pentru 5 semestre;
- lista produse sprijin participare la educatie;
- 1 procedura furnizare sprijin;
- proces verbal luare la cunostinta a 260 parinti/tutori;
- tabel nominal anual cu situatia participarii fiecarui copil la programul educational si activitatile
proiectului;
- tabele nominale anuale de evidenta a marimilor la imbracaminte si incaltaminte a celor 260
copii din GT;
- procese verbale de predare/primire a produselor catre parintele/tutorele fiecarui copil.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: pachete imbracaminte/incaltaminte 260
copii.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-prescolar si prescolar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (copii), din care Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care
beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.

 Iulie 2017 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România
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Rezultate Subactivitatea 3.2: sprijin furnizat in vederea participarii copiilor de varsta
anteprescoala si prescolara la activitati educationale.
- 260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani inregistrati in GT beneficiaza de sprijin material;
- subactivitatea contribuie la cresterea participarii la invatamant a copiilor de nivel ante-
prescolar si prescolar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.2.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (copii), din care
Roma/ Persoane (copii), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (EICP), copii 2-5 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile generate
de lipsa celor necesare participarii la activitatile educationale timpurii prin la diminuarea
discrepantelor socio-economice.

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Subactivităţi

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala
in scolile partenere sau asociate de
informare si constientizare a
nediscriminarii, valorilor incluziunii sociale
la nivelul elevilor, parintilor/ tutorilor si
cadrelor didactice

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.  Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: Experti organizare evenimente, coordonator GT, experti GT.
Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
Subactivitatea se deruleaza pe toata perioada proiectului, cu frecventa trimestriala, si implica
experti cu fractie de norma. Pe durata proiectului se vor organiza 12 actiuni in scolile asociate
in care se va pune accent pe promovarea educatiei, pe beneficiile participarii elevilor la
invatamantul obligatoriu si importanta acestei educatii in dezvoltarea personala si a viitorului
lor, cu modalitati concrete de prevenire a abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii, punand
accent pe prevenirea discriminarii si stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile.
Toate cele 12 evenimente vor contribui si la combaterea discriminarii, avand cuprinse si teme
pe antidiscriminare, depasirea prejudecatilor cu privire la participarea copiilor din grupuri
vulnerabile la invatamanatul obligatoriu, combaterea segregarii acestora. Mesajele de
incurajare a participarii copiilor la invatamantul obligatoriu vor fi insotite de mesaje de toleranta
si combatere a discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de
gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, orientare sexuala sau prin
manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general.
Se vor organiza 12 actiuni, fiindu-se utilizate metode diferite de comunicare cu actorii relevanti:
elevi, cadre didactice, parinti, variate, pentru ca mesajele sa ajunga la potentialul grup tinta:
- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile asociate, estimand ca participanti
aproximativ 200 elevi/campanie;
- 4 seminarii profesori in scolile asociate, cu o medie de 20 cadre didactice/scoala;
- 4 seminarii parinti in scolile asociate, cu o medie de 20 parinti/scoala.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Tabele prezenta intalniri de lucru echipa;
- 12 actiuni: agenda actiune, 12 invitatii, 12 anunturi (site, pagina on-line de
comunicare), tabele prezenta 12 actiuni, poze, materiale mass-media, comentarii pagina on-
line de comunicare, materiale pachet informare publicitate, documente decont hrana
participanti, 12 rapoarte actiuni, chestionar de satisfactie participanti, dosare achizitie servicii
externalizate.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatii pt derularea actiunilor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale promotionale (3 roll-up-uri), hrana participanti, materiale
consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2/c) (Desfăşurarea de
activităţi de informare şi conştientizare locală)
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România
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Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Rezultate Subactivitatea 4.1: constientizarea copiilor, parintilor/tutorilor, cadrelor didactice dar
indirect si a comunitatii despre importanta participarii copiilor la programul de invatamant
obligatoriu, prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii rezultatelor scolare.
- 4 campanii pt elevi derulate in toate scolile asociate, estimand ca participanti
aproximativ 200 elevi/campanie;
- 4 seminarii profesori, unul in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 cadre
didactice/scoala;
- 4 seminarii parinti, 2 in fiecare unitate scolara, cu o medie de 20 parinti/seminar.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2/c) (Desfăşurarea de
activităţi de informare şi conştientizare locală)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii elevilor la educatie.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu
evaluarea complexa a acestora si si
realizarea planului educational
individualizat si a schemei personalizate
de sprijin pentru parinti.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea solicitantului, implementeaza in
colaborare cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, expert proceduri educationale, experti
specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
[Etapa 1 de planificare] In perioada luna 1-luna 3 se va realiza o procedura de
identificare/selectie/recrutare in GT a copiilor cu varsta intre 6-16 ani, cu acordul
parintilor/tutorilor. Procedura va contine un set de instrumente care dupa completare vor
constitui dosarul individual al copilului in componenta minim urmatoarele documente: formular
inregistrare GT, copie certificat nastere, carte identitate parinte/tutore, fise/instrumente evaluare
psihologica si sociala, plan educational individualizat, schema de sprijin pentru parinte, contract
furnizare servicii. Se va realiza o baza de date electronica GT copii nivel scolar
primar/gimnazial/secundar pentru o evidenta riguroasa a GT, evitarea neeligibilitatii cheltuielilor
si evitarea dublei finantari.
[ETAPA 2 de identificare]:  Identificarea beneficiarilor: prin contactul direct in evenimentele
organizate in Subactivitatea 4.1., din bazele de date ale S cu persoane care beneficiaza de
sprijin social din comunitatea vizata in proiect in care sunt scolile si gradinitele
partenere/asociate, din baza de date aunitatilor scolare cu copii cu dificultati materiale sau alte
nevoi identificate, din actiuni in teren ale expertilor recrutare. Parintii/tutorii interesati pot aborda
echipa proiectului fie la sediul de proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitantul, fie
on-line (pe site, pagina de socializare deschisa specific pt proiect).
Estimam ca identificarea potentialilor beneficiari va fi preponderent o activitate de teren
derulata in unitatile scolare partenere/asociate. De identificare si evaluare sunt responsabili
expertii GT. Cazurile identificate vor fi orientate catre expertii specialisti care vor realiza
evaluare complexa (psihologica si sociala) in baza careia vor elabora plan educational
individualizat si schema de sprijin pentru parinte. In planul educational individualizat vor fi
stabilite tipurile de activitati la care participa in functie de nevoile identificate (ex. act terapeutice
pentru copii cu dizabilitati, activitati remediale pentru cei cu rezultate scolare slabe etc).
[ETAPA 3 de includere in GT]: expertii GT discuta saptamanal persoanele in baza planului
educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte in care se fac recomadarile de
masuri necesare si intocmesc contractul de furnizare servicii asumat de parinte/tutore pt copil,
in baza caruia copilul este inregistrat in GT. Copiii recrutati vor fi inregistrati in baza de date
realizata.
Pe durata proiectului vor fi inscrisi in GT 580 de copii cu varsta intre 6-16 ani, care prezinta
vulnerabilitati in ceea ce priveste participarea la educatie conform definitiei Ghidului (pag 7).
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii elaborate; dupa completarea
documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se arhiveaza conform
regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste documente se
pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.

 Ianuarie 2017 -  Iunie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

109



RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii act. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activităţi şi campanii de identificare, recrutare şi înscriere).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 4.2: identificarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani care sunt in
grupuri vulnerabile care pot genera riscuri in ceea ce priveste abandon scolar (din zona rurala,
rezultate scolare slabe, lipsa familiei in dezvoltarea copilului, parinti cu nivel de educatie
scazut etc) in activitati educationale si furnizarea de sprijin pentru participarea la invatamant.
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile identificati si inclusi in
GT;
- 580 dosare de includere in GT;
- 1 baza de date cu GT.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activităţi şi campanii de identificare, recrutare şi înscriere).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii elevilor la educatie.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi,
mediere si mentorat atat celor 580 de copii
cat si la parintii/tutorii lor, pentru asig
mentinerii acestora in scoala si GT,
respect planului educ individualizat si a
schemei pers de sprijin, inclusiv in ceea ce
priveste preg si adapt copiilor la sist educ
sau pregatirea acestora pentru intrarea
intr-un alt ciclu scolar.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: subactivitatea este in responsabilitatea S, implementeaza in colaborare
cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: Coordonator GT, experti GT, experti specialist. Subactivitatea este
coordonata de coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
[ETAPA 1 planificare]: expertii implicati in implementarea acestei subactivitati, vor realiza
instrumentele necesare monitorizarii (fisa monitorizare) si consilierii (fisa consiliere).
[ETAPA 2 monitorizare]: Expertii GT monitorizeaza periodic participarea beneficiarilor la
masurile stabilite prin plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte si
asumate in contractul de furnizare servicii si consilieaza parintii cu scopul diminuarii riscului de
abandon pentru scaderea riscului neeligibilitatii serviciilor furnizate (riscul de a abandona dupa
furnizarea a unui serviciu si neindeplinirea criteriului de participare conform Anexei 6 la
prezentul Ghid). Monitorizarea este consemnata si in baza de date realizata pt gestionarea GT.
Fiecare copil va fi monitorizat cel putin o data pe luna. In situatia in care se identifica cazuri in
risc de abandorare a participarii la proiect si implicit la invatamantul obligatoriu, aceste cazuri
vor fi monitorizare cel putin saptamanal, si vor fi orientati catre expertii specialisti pentru
consiliere. Concluziile monitorizarii sunt consemnate in fisa de monitorizare si in baza de date
electronica a GT.
[Etapa 3- consiliere educationala si pentru facilitarea tranzitiei la un alt ciclu scolar]: expertii
specialisti (psihologi si asistenti sociali), furnizeaza urmatoarele tipuri de consiliere:
(1) consiliere parintilor/tutorilor in sprijinul dezvoltarea armonioase a copiilor si cu
scopul prevenirii abandonului scolar;
(2) copiilor din GT, pentru facilitarea adaptarii copiilor in scoala (clasa O, clasa V, clasa
IX, sau elevii noi inscrisi, transferati de la o alta scoala) sau de facilitare a transferului la un alt
ciclu scolar.
(3) Consiliere de tipul orientarii educationale si/sau a carierei la cei de la nivel gimnazial
si secundar din GT in vederea identificarii abilitatilor si intereselor si sprijinirii unei decizii in
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vederea continuarii nivelului de educatie (nivel gimnazial orientare in furnctie de abilitati si
interese catre licee sau alte tipuri de invatamant, elevii de nivel secundar orientare catre
continuarea scolii la nivel universitar sau profesional).
Se vor derula minim 3 intalniri de consiliere/caz inregistrat.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Fise monitorizare;
- Fise consiliere parinti/tutori;
- Fise consiliere copii.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii act. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere şcolară, consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.1./a)
ii/pagina 9 (activităţi pregătitoare, educative şi de orientare, pentru copiii care urmează să intre
într-un alt
ciclu şcolar si programe de mentorat pentru copii şi familie).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 4.3: sprijin furnizat in vederea cresterii participarii elevilor de 6-16 ani
la educatie, continuarea educatiei si prevenirea abandonului.
- Minim 1740 sedinte de consiliere  furnizate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi
in GT si parintilor/tutorilor acestora.;
- 580 copii din GT beneficiaza direct sau indirect (consiliere parintilor/tutorilor) de
sprijin.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere şcolară, consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.1.
/a)ii/pagina 9 (activităţi pregătitoare, educative şi de orientare, pentru copiii care urmează să
intre într-un alt ciclu şcolar si programe de mentorat pentru copii şi familie).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema orizontala de inovare sociala prin contributia la cresterea
participarii elevilor la educatie.

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul copiilor
la educatie

Subactivităţi

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea
infrastructurii educationale in vederea
cresterii atractivitatii educatiei.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, investitiile trebuind sa sprijine si accesul copiilor cu
dizabilitati la educatie, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare. Aceasta subactivitate
sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, cu colaborarea P1 si P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale. Coordoneaza coordonatorul masuri
educationale de la S.
ACTIUNI DERULATE:
Solicitantul are responsabilitatea acestei activitati, el avand in proprietate cladirile unitatilor
scolare participante la proiect. Anterior depunerii proiectului a fost realizata o enaliza de nevoi
in ceea ce priveste necesarul de interventie in infrastructura educationala. In urma prioritizarii
nevoilor, avand in vedere activitatile proiectului, bugetul de FEDR de care dispunem la nivel de
proiect, in colaborare cu directorii unitatilor scolare au fost stabilite urmatoarele obiective de
imbunatatire a infrastructurii educationale de atins pe durata proiectului:
- Scoala gimnaziala Petre Dulfu: echipament TIC, reabilitare sala sport;
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- Liceu cu program sportiv: reabilitare sala sport.
Pentru asigurarea realizarii corecte a acestor obiective infrastructura, din echipa suport a
managerului de proiect vor contribui expert achizitii si expert tehnic constructii.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Dosare achizitie;
- Raport lunar de progres infrastructura;
- Proces verbal recentie lucrare.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: achizitie de servicii constructii,
echipament TIC.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2./a)iii/pagina 11
(Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor
educaţionale şi creşterea frecvenţei şcolare a copiilor).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 5.1: imbunatatirea conditiilor de educatie si cresterea atractivitatii
educatieie in scolile partenere/asociate.
- 2 unitati scolare vor beneficia imbunatairea infrastructurii educationale: echipamente TIC,
reabilitare sala de sport;
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.2./a)iii/pagina 11
(Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor
educaţionale şi creşterea frecvenţei şcolare a copiilor).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la tema secundara privind utilizarea TIC si la combaterea
discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii
de terapeutice si de sprijin copiilor cu
cerinte educationale sau sociale speciale
din GT, care pot pune in dificultate
adaptarea scolara, in vederea participarii
acestora la invatamantul de masa.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii si in ceea ce priveste sprijinirea participarii copiilor cu nevoi
speciale la invatamantul de masa, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, cu colaborarea P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, expert proceduri
educationale, personal de sprijin, terapeut. Coordonator este coordonator masuri educationale
S.
ACTIUNI DERULATE:
Subactivitatea se adreseaza copiilor cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale si a celor
institutionalizati, care au dificultati suplimentare si specifice generate de situatia in care se afla.
In unitatile scolare partenere/asociate in proiect sunt inregistrati aproximativ 80 de copii cu
cerinţe educaţionale speciale (prezinta deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-
afective şi de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora, copii ocrotiţi în
instituţii rezidenţiale, copii/elevi care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare
şcolară). Elevii din aceasta categorie prezinta: tulburări emoţionale şi de comportament,
deficienţă/întârziere mintală, deficienţe fizice/motorii, deficienţe vizuale, deficienţe auditive,
tulburări de limbaj, tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. Fără abordarea adecvată a
acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi în mod real de egalizarea şanselor/premiselor de
acces, participare şi integrare şcolară şi socială.
Pentru cresterea adaptarii acestora in invatamantul de masa propunem urmatoarele tipuri de
sprijin:
- Terapie specifica nevoii pentru toti copii din aceste doua categorii;
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- Personal de sprijin pentru cei care au aceasta recomandare in planul educational
individualizat;
- Sprijinirea a 40 copii cu dizabilitati care au recomandare de fizioterapie prin
suportarea costurilor pentru 30 sedinte de fizioterapie pe durata proiectului- pentru justificarea
nevoii de interventie va fi necesara prezentarea de documente medicale.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- fise terapie;
- fise personal de sprijin;
- documente medicale (recomandare interventie fizioterapie);
- dosar subcontractare servicii fizioterapie (tabel lunar cu evidenta sedintelor de
fizioterapie).
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu
mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un
laptop, 1 multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare furnizarii terapiei si
sprijinului. Sunt necesare urmatoarele resurse: servicii fizioterapie, materiale consumabile,
materiale educationale.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9 (activităţi
de includere în învăţământul de masă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi programe
de tipul creşa/grădiniţa/şcoala non-restrictivă cu accent pe incluziunea copiilor cu dizabilităţi) si
1.3.2/a)iv/pagina 11 (Activităţi de accesibilizare a învăţământului pentru copii, elevi, tineri şi/sau
adulţi cu dizabilităţi).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 5.2: cresterea accesului copiilor cu nevoi speciale la educatie (cu
dizabilitati/nevoi educationale deosebite, institutionalizati).
- 40 copii beneficiaza de fizioterapie;
- 1200 sedinte fizioterapie furnizate;
- 80 copii beneficiaza de interventie terapeutica specializata (psihoterapie) si
personal de sprijin.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9 (activităţi
de includere în învăţământul de masă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi programe
de tipul creşa/grădiniţa/şcoala non-restrictivă cu accent pe incluziunea copiilor cu dizabilităţi)
si 1.3.2/a)iv/pagina 11 (Activităţi de accesibilizare a învăţământului pentru copii, elevi, tineri
şi/sau adulţi cu dizabilităţi).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de
parteneriate in vederea implicarii
comunitatii pentru cresterea participarii la
educatie a copiilor si asigurarea
sustenabilitatii serviciilor implementate pe
durata proiectului.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea P1, cu participarea S.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert proceduri educationale, expert
organizare evenimente. Coordoneaza coordonatorul masuri educationale P1.
ACTIUNI DERULATE: Se doreste implicarea actorilor relevanti (elevi, parinti, institutii de
invatamant, angajatori etc) in vederea organizarii unei campanii de voluntariat.  Pentru
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organizarea campaniei de voluntariat se va organiza un workshop adresat parintilor,
profesorilor, specialistilor si angajatorilor din comunitate. Se vor transmite invitatii la cel putin 50
de actori sociali relevanti pentru domeniul proiectului (institutii publice, mediul scolar, mediul de
afaceri, lideri ai comunitatii rome, asociatii de parinti/alte forme de organizare a parintilot etc).
Aspecte organizatorice workshop:
- Pregatirea administrativa: materiale informative;
- Durata estimata a workshopului: 3 ore;
- Participanti estimati: minim 30 persoane- actori relevanti pentru tematica proiectului,
reprezentanti ai comunitatii;
- Pregatire workshop: agenda de lucru, materiale prezentare (inclusiv despre proiect
si finantator).
- Se va asigura vizibilitatea workshopului pe pagina de socializare creata specific
pentru proiect.
In cadrul workshop-ului de vor organiza 4 grupuri de „antrenori”, cat unul pentru fiecare scoala,
din care sa faca parte cel putin un cadru didactic, un parinte si un angajator, care sa antreneze
elevi pentru participarea la un eveniment concurs de idei de campanii de constientizare a
importantei participarii copiilor la invatamantul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii la
invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de obiective ecologice. In fiecare
campanie va trebui sa se prevada crearea/amenajarea unui spatiu verde in curtea scolii, de
care trebuie sa aiba grija elevii scolii. Din fiecare scoala se vor forma minim 2 echipe pentru
participarea la concursul de idei.
Portofoliile cu ideile de campanii vor concura iar un juriu format din persoane reprezentative la
nivel de comunitate vor juriza si vor alege cate o idee de campanie/scoala.
Campaniile selectate vor fi sprijinite pentru a fi puse in practica.
Concursul de idei de voluntariat va implica urmatoarele etape:
(1) informarea scolilor cu privire la concursul de voluntariat;
(2) depunerea ideilor de campanie, ideile vor fi realizate in colaborare cu „antrenorii”
stabiliti in urma workshop-ului;
(3) eveniment de jurizare a ideilor de campanii, fiecare campanie va fi prezentata de
echipa care i propune, si va fi desemnata ce mai bine cotata idee de campanie de voluntariat
din fiecare scoala; la eveniment estimam participarea a minim 50 participanti;
(4) implementarea celor 4 campanii de constientizare in regim de voluntariat, cu minim
10 voluntari/campanie, asistati de „antrenori”.
Se va incuraja realizarea de campanii care nu depind de proiect. Vor fi punctate suplimentar
campaniile care sunt asumate ca fiind implementate si dupa finalizarea proiectului, ca masura
de sustenabilitate a comunitatii, un mod de implicare continua a actorilor relevanti in activitatile
unitatilor de invatamant.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- Anunt;
- Tabel prezenta workshop;
- Agenda workshop si eveniment concurs;
- Prezentare proiect;
- Raport eveniment.
- comunicat de presa;
- minim 8 idei de campanii depuse;
- tabel prezenta eveniment jurizare;
- documente justificative achizitie hrana participanti, materiale informare si publicitate.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii actiunilor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile, hrana participanti workshop si eveniment (80
participanti), materiale de informare si publicitate (4 roll-up-uri, 1 comunicat de presa, 3000
pliante).
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.2./b)i si iii/pagina 11
(Dezvoltarea de parteneriate între creşe, grădiniţe, şcoli, părinţi şi comunitate)
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 5.3: implicarea comunitatii in vederea rezolvarii problemelor corelate
cu participarea elevilor la scoala si diminuarea parasirii timpurii a scolii.
- 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, in
activitati in unitatile de invatamant pentru cresterea implicarii acestora in procesul educational;
- Crearea a 4 echipe de „antrenori” care sa sprijine alcatuirea propunerilor de

Rezultate previzionate
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campanii de voluntariat;
- Participarea a 4 unitati scolare in cadrul unui concurs de idei de campanii de
voluntariat;
- Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de constientizare a
importantei participarii copiilor la invatamantul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participarii
la invatamantul de masa a copiilor cu dizabilitati, cu includerea de obiective ecologice;
- 1 eveniment concurs, cu participarea celor 6 propuneri de campanii de voluntariat;
- Selectionarea a 4 campanii de voluntariat pentru implementarea lor efectivat;
- Implementarea a 4 campanii de voluntariat.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii 1.3.2./b)i si iii/pagina 11 (Dezvoltarea de
parteneriate între creşe, grădiniţe, şcoli, părinţi şi comunitate)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala

Activitate: Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu varsta
intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Subactivităţi

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala
dupa scoala” pentru 108 copii selectionati
in GT pe durata a 5 semestre scolare in
functie de planul educational individualizat
intocmit in care vor fi identificate nevoie
educationale pe acest domeniu.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in reponsabilitatea P1, cu implicarea S.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert proceduri educationale, experti
„scoala de dupa scoala”, lucrator cu copiii. Coordoneaza coordonator masuri educationale P1.
ACTIUNI DERULATE: Subactivitatea se realizeaza pe durata a 5 semestre scolare, in prima
perioada a proiectului realizandu-se materialele necesare, programa/curricula, instrumentele
educationale etc. La  activitatea de tip scoala de dupa scoala vor participa 108 de elevi dintre
6-16 ani din unitatile de invatamant partenere/asociate in functie de nevoile identificate si
strabilite in planul educational individualizat (in special cei cu rezultate scolare slabe).
 „Scoala de dupa scoala” se va implementa conform Ordinului privind aprobarea metodologiei
de organizare a programului SDS Nr. 5.349 din 7 septembrie 2011 cu Anexele aferente
(metodologia de organizare a programului, contract de parteneriat şcoală-familie).
Se vor organiza 9 grupe de copii pentru afterschool, a cate maxim 12 elevi, de fiecare grupa
ocupandu-se un cadru didactic (expert scoala de dupa scoala). Programul afterschool va dura
zilnic intre 3 si 4 ore, astfel incat impreuna cu programul de scoala, sa nu se depaseasca 8 ore
de program zilnic, considerand important sa aiba suficient timp liber pentru relaxare si miscare
(conform normelor legislative cu privire la programul scoala de dupa scoala).
Actiuni realizate in cadrul programului afterschool/scoala de dupa scoala:
a) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în
învăţare;
b) activităţi de suport pentru efectuarea temelor;
c) activităţi remediale, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.
Aceasta actiune este implementata de cadrele didactice „scoala de dupa scoala” din echipa de
implementare. Copiii care participa la activitati de tipul „scoala de dupa scoala” vor primi hrana
calda (serviciu subcontractat), conditionat si de prezenta la scoala, nu doar la aceasta
subactivitate. Fiind conditionata de participarea copiilor la activitatile educationale, se va realiza
o procedura de furnizare a hranei calde pentru elevii participanti, adusa la cunostinta parintilor.
In baza prezentelor zilnice coordonatorul subactivitatii se va asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii (pt
efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces verbal de predare/primire intocmit zilnic cu
furnizorul.
Coordonatorul masuri educationale va comunica expertilor GT despre participarea la
subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date de gestionare a GT,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- tabele prezenta zilnica la scoala de dupa scoala;
- programa zilnica cu activitatile propuse;
- dosar achizitie hrana calda;
- 1 procedura furnizare hrana copii;
- proces verbal luare la cunostinta 108 parinti/tutori;
- tabel nominal prezenta zilnica
- proces verbal predare/primire hrana zilnica.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii activitatii de scoala dupa
scoala. Sunt necesare urmatoarele resurse: hrana copii, materiale consumabile.
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1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe şcoală după şcoală,)
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 6.1: cunostinte imbunatatite la nivelul elevilor din GT, calitate
crescuta a rezultatelor scolare, reducerea ratei de abandon/parasire timpurie a scolii.
- 108 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani din grupuri vulnerabile inclusi in GT, in functie
de planul educational individualizat participa la activitati educationale de tipul „scoala de dupa
scoala”;
- Program „scoala de dupa scoala” implementat pe durata a 5 semestre scolare;
- 108 elevi beneficiaza de hrana calda;
- 9 de grupe organizate a cate 12 elevi in furnctie de obiectivele stabilite in planul
educational individualizat;
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe şcoală după şcoală,)
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin
masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 6.2. Activitati
extracurriculare de dezvoltare a
abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive
(ateliere de pictura, muzica, sport, limba
engleza si utilizare calculator) in vederea
cresterii atractivitatii mediuluin educational
in functie de planul educational
individualizat intocmit in care vor fi
identificate si interesele, abilitatile sau
talentele copiilor.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe derularea de activitati
extracurriculare care sa determine cresterea interesului copiilor intre 6 si 16 ani sa ramana in
sistemul educational. Astfel, se va pune accent pe combaterea disciminarii si stigmatizarii
copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare. Aceasta
subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S cu colaborarea P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, instructori ateliere,
expert prganizare evenimente, personal sprijin, lucrator cu copiii. Subactivitatea este
coordonata de coordonator masuri educationale S.
ACTIUNI DERULATE:
Pentru prevenirea abandonului scolar prin cresterea atractivitatii educatiei, dezvoltarea
abilitatilor si talentelor copiilor, a spiritul de echipă, abilităţile de leadership, dezvoltarea lor
armonioasa, combinand mai multe planuri de dezvoltare ale copilului, propunem realizarea de
ateliere pe urmatoarele domenii:
(1) arta: pictura, desen;
(2) muzica;
(3) comunicare: engleza/vorbit in public;
(4) TIC (utilizare calculator, programare);
(5) sport.
Atelierele se vor derula pe perioada celor 5 semestre scolare si se adreseaza elevilor care nu
sunt inclusi in Subactivitatea 6.1 (108 elevi, care au astfel alte activitati in completarea
programului educational. Raman astfel 472 de elevi care vor participa saptamanal la
aproximativ 3 ateliere de dezvoltare abilitati. In fiecare atelier, in functie de specificul lui, vor
participa intre 5 si 15 copii. Fiecare instructor va desfasura activitati cu 3 grupuri/zi. Va fi
incurajata organizarea de evenimente interscolare (expozitii arta, mici spectacole muzicale,
concursuri sportive etc), cu participarea altor copii atat din grupuri vulnerabile cat si din afara
grupurilor vulnerabile, pe de o parte in vederea combaterii discriminarii si a segregarii, pe de
alta parte pt incurajarea altor copii din grupuri vulnerabile sa participe la scoala.
Suplimentar acestui aspect, ne dorim implicarea in ateliere a unor copii care nu sunt din grupuri
vulnerabile, pentru a contribui la desegregarea copiilor din grupuri vulnerabile, ca masura de
combatere a discriminarii- prin atelier se creaza contexte de comunicare informale. Estimam
participarea a aproximativ 2-3 elevi din afara grupurilor vulnerabile/atelier. Mentionam ca
participarea lor nu presupune costuri suplimentare dar contribuie ca valoare adaugata a
subactivitatii si aproiectului.
Coordonatorul masuri educationale va comunica expertilor GT despre participarea la

 Iulie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

116



subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date de gestionare a GT,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- program zilnic 3 ateliere copii;
- tabele zilnice/atelie participanti, cu identificarea copiilor din afara grupurilor vulnerabile.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii atelierelor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activităţi
extra curriculare, programe sau activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin sport, artă,
educaţie în aer liber, programe sau activităţi care vizează desegregarea şcolară, creşterea
stimei de sine, educaţie interculturală).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 6.2: interes crescut a copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la
invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii, dezvoltarea de noi abilitati si talente.
- 472 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani participa la ateliere in domeniul arta: pictura,
desen, muzica, comunicare: engleza/vorbit in public; TIC (utilizare calculator, programare);
sport.
- Dezvoltarea de noi abilitati si talente la 472 copii pe durata a 5 semestre scolare;
- Derularea a cate 4 ateliere/zi;
- In fiecare semestru se va organiza cel putin un eveniment interscolar din fiecare
categorie: expozitii arta, mici spectacole muzicale, concursuri sportive, dezbateri pe diferite
teme.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9
(activităţi extra curriculare, programe sau activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin
sport, artă, educaţie în aer liber, programe sau activităţi care vizează desegregarea şcolară,
creşterea stimei de sine, educaţie interculturală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin
masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere
de vara cu durata de o saptamana pe
perioada vacantei de vara

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, cu colaborarea P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatorI masuri educationale, coordonator GT, expert organizare
evenimente, instructori ateliere, cadre didactice scoala de dupa scoala, personal de sprijin,
lucrator cu copiii. Subactivitatea este coordonata de coordonator masuri educationale S.
ACTIUNI DERULATE:
Toti cei 580 elevi cu varstele intre 6 si 16 ani vor participa in fiecare vara la o tabara de vara de
cate o saptamana (10 saptamani - 10 tabere – aproximativ 58 de copii din GT intr-o tabara). In
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derularea acestor tabere de vara se vor implica expertii care au derulat activitati cu copii, fiind
organizate activitati cu urmatoarele obiective educationale:
a) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,
activităţi remediale, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
b) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
c) activităţi de încurajare a lecturii independente si de dezvoltare a cunostintelor generale;
d) activitati pentru dezvoltarea talentelor si abilitatilor (pe domeniile atelierelor);
e) spiritul de echipă, abilităţile de leadership, stima de sine.
Se va realiza un program pentru fiecare zi a saptamananii, astfel incat, fiecare copil sa poata
experimenta activitatile de la subpunctul d) pentru toate cele 5 tipuri de ateliere, toti sa participe
la subpunctul c) si e), si individualizat, in functie de specificul si nevoile identificate la nivelul
fiecarui copil, sa participe la punctele a) si b).
Copiii din GT care participa la tabara de vara vor primi hrana calda (serviciu subcontractat),
conditionat de prezenta la activitati.
In baza prezentelor zilnice coordonatorul subactivitatii se va asigura ca toti copiii din GT
prezenti primesc hrana calda, se va realiza comanda zilnica cu numarul portii (pt
efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces verbal de predare/primire intocmit zilnic cu
furnizorul.
Coordonatorul masuri educationale va comunica expertilor GT despre participarea la
subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in baza de date de gestionare a GT,
pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
Suplimentar acestui aspect, ne dorim implicarea in tabara de vara a unor copii care nu sunt din
grupuri vulnerabile, pentru a contribui la desegregarea copiilor din grupuri vulnerabile, ca
masura de combatere a discriminarii- prin activitatile taberelor de vara se vor crea contexte de
comunicare/relationare informale. Estimam participarea a aproximativ 2 elevi din afara
grupurilor vulnerabile/tabara. Pentru acestia parintii vor asigura costurile necesare hranei, in
vederea careia se va semna contract de furnizare servicii separat. Mentionam ca astfel
participarea lor nu presupune costuri suplimentare dar contribuie ca valoare adaugata la
subactivitate si la proiect.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- program tabara de vara;
- tabel prezenta zilnica (inclusiv participantii care nu sunt din GT);
- dosar subcontractare hrana;
- proces verbal predare/primire hrana zilnica.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S si P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii taberelor. Sunt necesare
urmatoarele resurse: hrana copii, materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)ii/pagina 9 (activităţi
extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de competenţe cheie, inclusiv şcoli
de vară).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 6.3: calitate crescuta a rezultatelor scolare, interes crescut a copiilor
cu varsta intre 6 si 16 ani sa participe la invatamantul obligatoriu, cresterea atractivitatii scolii,
dezvoltarea de noi abilitati si talente
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani inclusi in GT participa in fiecare vara pe durata
proiectului la cate o tabara de 5 zile avand obiective individuale stabilite prin planul
educational individualizat;
- 580 de elevi beneficiaza de hrana pe durata participarii la tabere;
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)ii/pagina 9
(activităţi extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea de competenţe cheie,
inclusiv şcoli de vară).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii copiilor din grupuri vulnerabile prin
masuri de desegregare a copiilor din grupuri vulnerabile.

Rezultate previzionate
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Activitate: Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre 6
si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Subactivităţi

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si
implementarea unui program de parentig
cu participarea a cate un parinte/tutore
pentru fiecare din cei 580 copii selectionati
in GT. (cu accent pe cresterea rezilientei
la discriminare).

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Subactivitatea contribuie la tema orizontala de
inovare sociala prin contributia la cresterea participarii elevilor la educatie.Aceasta subactivitate
sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, experti specialisti. Coordonator este
coordonator educational de la S.
ACTIUNI DERULATE: In primele 4 luni de implementare se va elabora programul de parenting
cu scopul cresterii implicarii părintelui/tutorelul în procesul educaţional şi la înţelegerea rolului
acestuia în participarea copilului la educaţie, in dezvoltarea echilibrata a copiilor, considerand
ca sunt necesate Intervenţii susţinute care sa produca impact pe termen lung, tinand cont de
varsta copiilor. Programul va fi compus din cel putin 6 sedinte de grup de aproximativ 1 ora si
va fi implementat in grupuri de aproximativ 10 parinti/tutori, pentru 580 de parinti/tutori ai
copiilor selectionati in grupul tinta. Vor fi realizate aproximativ 58 grupe de parinti/tutori.
Evaluarea initiala si finala a programului se realizeaza individual. Programul va fi elaborat de
expertii implicati in implementarea subactivitatii. Fisele aferente activitatilor dupa ce vor fi
completate vor face parte din fondul documentar al proiectului. Cu ocazia fiecarei sedinte de va
realiza un raport de sedinta.
Coordonatorul subactivitatii va mijloci relatia cu parintii/tutorii si va comunica expertilor
recrutare GT despre participarea la subactivitate pentru ca acest serviciu sa fie evidentiat in
baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a
indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 program creat de parenting de 6 sedinte a cate 1 ora/sedinta;
- 58 dosare de grup implementare program (tabel nominal parinti, prezenta parinti/sedinta, fise
de lucru, certificate participare);
- 348 rapoarte de sedinte.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii programului de parenting.
Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1./a)i/pagina 9
(programe de educaţie parentală).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 7.1: implicarea parintilor/tutorilor in vederea participarii elevilor la
scoala si a dezvoltarii armonioase a copiilor.
- 580 parinti/tutori beneficiaza de un program de parenting de 6 sedinte a cate 1
ora/sedinta;
- 58 grupe parinti/tutori formate;
- minim 348 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar,
in functie de nevoile identificate);
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1./a)i/pagina 9
(programe de educaţie parentală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de inovare sociala, fiind
elaborat un instrument (programul) prin care putem contribui si in etapa de sustenabilitate la
incurajarea si educarea parintilor de a avea o atitudine constructiva fata de dezvoltarea
copiilor.

Rezultate previzionate
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Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si
implementarea unui program de educatie
pentru sanatate, cu modul de sanatate
mentala (accent pe cresterea rezilientei la
discriminare).

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Se va pune accent pe combaterea disciminarii si
stigmatizarii copiilor din grupuri vulnerabile, contribuind la tema secundara 06.Nediscriminare.
Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, experti specialist. Coordonator este
coordonator educational de la S.
In lunile 1-5 de implementare, expertii implicati vor elabora programul de educatie pentru
sanatate format din 8 sedinte, structurat pe urmatoarele teme: educatie pentru sanatate
(inclusiv igiena, nutritie, comportament ecologic), educatie pentru sanatate mentala (dezvoltare
personala, rezilienta la discriminare, multiculturalism). Sedintele vor avea durata de 50 minute.
Se va construi o tematica generala pentru program, dar activitatile vor fi adaptate specificului
fiecarei varste (intre 6 si 16 ani). Tehnicile folosite trebuie sa fie interactive, folosindu-se jocul,
inclusiv cu utilizarea calculatorului (ca valoare adaugata a programul sa fie familiarizarea
copiilor cu utilizarea calculatorului), si va presupune folosirea unor tehnici de restructurare
congnitiva. Vor fi programate 1-2 sedinte pe saptamana pentru a avea timp sa se sedimenteze
rezultatele. Programul se va realiza in grupuri de maxim 10 copii, un total de 58 grupe
organizate si derulate, fiind adresat tuturor copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT.
Acest serviciu va fi evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere
a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
? Pogram antidiscriminare de 8 sedinte a cate 50 minute.
? 58 tabele grupuri.
? 464 minute sedinte;
? Raport subactivitate.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). S, P1 pun la dispozitie spatiile necesare derularii programului de educatie
pentru sanatate. Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)ii/pagina 9
(programe sau activităţi de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă si programe
sau activităţi care vizează desegregarea şcolară, creşterea stimei de sine, educaţie
interculturală).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 7.2: abilitati de viata imbunatatite la 580 de elevi cu varsta intre 6 si
16 ani din GT (sanatate mentala, nutritie, igiena, ecologie, rezilienta la discriminare).
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani beneficiaza de un program de 8 sedinte a cate
50 minute/sedinta;
- 58 grupe elevi;
- minim 464 de sedinte de grup furnizate (pot sa fie furnizate si sedinte suplimentar,
in functie de nevoile identificate).
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)ii/pagina 9
(programe sau activităţi de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă si programe
sau activităţi care vizează desegregarea şcolară, creşterea stimei de sine, educaţie
interculturală).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la obiectivul transversal al proiectului de combatere a discriminarii si
la utilizarea TIC (se va asigura ca o parte a programului sa se implementeze utilizand TIC).

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Subactivităţi
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Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin
financiar sub forma de tichete pentru
frecventarea scolii, in functie de
participarea copiilor din GT si a
parintilor/tutorilor la programele stabilite in
planul educational individualizat si schema
personalizata de sprijin.

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului
specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT.
Coordonator este coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE:
In functie de planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte,
in functie de prezenta la activitatile educationale. Aproximativ 83% din GT elevi cu varsta intre
6 si 16 ani vor beneficia de sprijin financiar (480 elevi) in valoare de 40 lei/luna. S-a facut o
medie pentru calculul subventiei necesare, tinand cont de faptul ca nu toti copii vor fi identificati
din prima luna de implementare a activitatilor educationale si de faptul ca unii dintre ei au alte
beneficii de asisteta sociala pentru participarea la scoala (masura de prevenire a dublei
finantari).
Se va elabora o procedura de acordare a sprijinului financiar, elaborata de expertii participanti
la subactivitate. In procedura de acordare se va tine cont de frecventa regulata a copiilor la
programele educationale stabilite prin planul educationalizat individualizat, de participarea
parintilor la consiliere si educatie parentala (urmarindu-se respectarea Anexei 6 la Ghid).
Procedura va fi asumata de fiecare parinte/tutore ai celor 480 copii. Sprijinul va fi furnizat sub
forma de tichet.
Expertii grup tinta vor furniza tichetele pe baza de semnatura parintilor/tutorilor cu care s-a
semnat contractul de furnizare a serviciilor in cadrul proiectului. Acest serviciu va fi evidentiat in
baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a
indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 procedura acordare sprijin financiar;
- 480 de procese verbale luare la cunostinta a procedurii semnate de parinti/tutori;
- Tabele nominale cu furnizarea tichetelor, cu semnatura parintilor/tutorilor.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: sprijin financiar.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

 Iulie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 8.1: sprijin financiar pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile in
vederea participarii la educatie.
- 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin financiar in baza unei
metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 40 lei/luna va fi furnizat pe durata a 20 luni;
- 83% dintre elevii cu varsta intre 6 si 16 ani recrutati in GT vor beneficia de sprijin
financiar.
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile
contribuind la diminuarea discrepantelor socio-economice.

Rezultate previzionate

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin
material in vederea participarii copiilor cu
varsta intre 6 si 16 ani din GT sub forma
de servicii de hrana,
imbracaminte/incaltaminte, produse de
igiena in functie de participarea copiilor si
a parintilor/tutorilor la programele stabilite

SCOPUL SUBACTIVITATII: situatia la nivelul invatamantului primar, gimnazial si secundar este
diferita de anteprescolar si prescolar, fiind necesare eforturi de reducere a ratei de
abandon/parasire timpurie a scolii, cu eforturi in cresterea calitatii procesului educational si a
atractivitatii educatiei pentru elevi, sprijinirea lor pt participarea la scoala, in paralel cu educatia
parintilor in constientizarea importantei educatiei in viitorul copiilor si pregatirea cadrelor
didactice in prevenirea abadonului scolar. Aceasta subactivitate sprijina atingerea Obiectivului
specific 2 stabilit la nivelul proiectului.
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in planul educational individualizat si
schema personalizata de sprijin.

RESPONSABILITATI: activitatea este in responsabilitatea S, se implementeaza cu colaborarea
cu P1.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, coordonator GT, experti GT.
Coordonator este coordonator GT.
ACTIUNI DERULATE: este necesara o etapa de organizare. Se va realiza o procedura de
furnizare a acestui serviciu care sa fie asumata de catre parinte sau tutore in care se vor stabili
conditiile de furnizare a sprijinului.
Ne propunem sa furnizam produse necesare pentru participarea la scoala a celor 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani (imbracaminte, incaltaminte, rechizite, articole de igiena) in cuantum de
50 lei/semestru. Pentru a putea primi sprijinul trebuie sa aiba sa fie respectat planul educational
individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte, sa aiba frecventa regulata la
scoala, parintii sa participe la activitatea de consiliere si la educatie parentala.
Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate la
numarul de elevi din grupul tinta in furnctie de prezente la scoala si participare la activitatile
prevazute in planul educational individualizat.
[Implementare]- Se stabileste anual lista copiilor care corespund criteriilor conform procedurii
elaborate. In functie de aceste informatii se stabileste lista de produse, in furnctie de nevoile
fiecaruia, si se face comanda efectiva de la furnizor. Expertii GT in colaborare cu coordonatorii
masuri educationale strang informatiile necesare comenzii, le predau expertului achizitii, iar
dupa furnizarea produselor realizeaza si furnizeaza pachetele pe baza de semnatura
parintilor/tutorilor copiilor din grupul tinta.
Planificarea si monitorizarea subactivitatii este realizata de coordonator GT.
Acest serviciu va fi evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere
a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 dosar achizitie produse pentru 580 copii pentru 5 semestre;
- lista produse sprijin participare la educatie;
- 1 procedura furnizare sprijin;
- proces verbal luare la cunostinta a 580 parinti/tutori;
- tabel nominal anual cu situatia participarii fiecarui copil la programul educational si activitatile
proiectului;
- procese verbale de predare/primire a produselor catre parintele/tutorele fiecarui copil.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: S si P1 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier
si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: sprijin material (rechizite si materiale
igiena).
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile
din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Persoane (elevi), din care Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea
la programe de educaţie (învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.

 Iulie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 8.2: asigurarea celor necesare participarii la educatie pentru elevii
apartinand grupurilor vulnerabile.
- 580 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani vor primi sprijin material in baza unei
metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;
- Sprijinul in valoare de 50 lei/semestru scolar;
- Cei 580 elevi vor primi in cuantumul stabilit produse necesare identificate in
evaluarea individuala a elevilor (imbracaminte, incaltaminte, rechizite, produse de igiena).
- subactivitatea contribuie la reducerea parasirii timpurii a scolii pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile din GT, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.3.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)ii/pagina 10 (Sprijin
material pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Persoane (elevi), din care
Roma/din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie
(învăţământul primar şi secundar), din care elevi intre 6-16 ani.
- subactivitatea contribuie la combaterea discriminarii elevilor din grupuri vulnerabile
contribuind la diminuarea discrepantelor socio-economice.

Rezultate previzionate
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Activitate: Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu

Subactivităţi

Subactivitatea 9.1. Identificarea,
recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si
adulti care nu au finalizat invatamanatul
obligatoriu, cu evaluarea si realizarea
planului educational individualizat si a
schemei personalizate de sprijin, in cazul
minorilor).

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea numarului de persoane tinere si adulte care participa la
programe de completare a nivelului de educatie cu scopul pe termen lung de crestere a
sanselor de ocupare, contribuind la Obiectivul specific 3 stabilit pentru proiect. Subactivitatea
contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si
adultilor care au parasit timpuriu scoala
RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea P1, implementata in colaborare cu S si P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, expert proceduri educationale,
coordonator GT, experti GT, experti specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator
masuri educationale P1.
ACTIUNI DERULATE:
[Etapa 1 de planificare] In perioada luna 1-luna 3 se va realiza o procedura de
identificare/selectie/recrutare in GT a tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu. Procedura va contine un set de instrumente care dupa completare vor constitui
dosarul individual al tinerilor si adultilor in componenta minim urmatoarele documente: formular
inregistrare GT, carte identitate, fise/instrumente evaluare psihologica si sociala, plan
educational individualizat, contract furnizare servicii. Se va realiza o baza de date electronica
GT tinerii si adultii recrutati pentru o evidenta riguroasa a GT, evitarea neeligibilitatii cheltuielilor
si evitarea dublei finantari.
[ETAPA 2 de identificare]:  Identificarea beneficiarilor se va realiza plecand de la bazele de
date de beneficiari de servicii de asistenta sociala a solicitantului, parintii copiilor, prin contactul
direct in evenimentele organizate in activitatile in comunitate din proiect, din actiuni in teren ale
expertilor recutare. Tinerii si adultii interesat sa-si continue nivelul de educatie pot aborda
echipa proiectului fie la sediul de proiect al fiecarui partener din proiect inclusiv solicitantul, fie
on-line (pe site, pahina de socializare deschisa specific pt proiect).
Estimam ca identificarea potentialilor beneficiari va fi preponderent o activitate de teren
derulata in comunitatea in care sunt scolile si gradinitele partenere/asociate. De identificare si
evaluare sunt responsabili expertii GT. Cazurile identificate vor fi orientate catre expertii
specialisti care vor realiza evaluare complexa (psihologica si sociala) in baza careia vor elabora
plan educational individualizat si schema de sprijin pentru parinte.
[ETAPA 3 de includere in GT]: expertii GT discuta saptamanal persoanele in baza planului
educational individualizat in care se fac recomadarile de masuri necesare si intocmesc
contractul de furnizare servicii asumat de beneficiar, in baza caruia tanarul/adultul este
inregistrat in GT. Tanarul/adultul va fi inregistrat in baza de date realizata.
Pe durata proiectului vor fi inscrisi in GT 200 de tineri si adulti care vor participa la programe de
tip a doua sansa.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: conform procedurii elaborate; dupa completarea
documentelor, acestea constituie fondul documentar al proiectului si se arhiveaza conform
regulilor/procedurii de management stabilite pentru acest scop. Aceste documente se
pastreaza atat in format hartie, cat si in format electronic.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate,
constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi
elaborata.
RESURSE NECESARE: Intreg parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp
dotat cu mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT
(cate un laptop, 1 multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: materiale
consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si
imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific
6.4.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activităţi şi campanii de identificare, recrutare şi înscriere a copiilor la creşă/grădiniţă/şcoală şi
a tinerilor/adulţilor la programe de tip A doua şansă).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Copii/tineri/adulţi care au finalizat programe de a doua şansă, urmare a sprijinului primit.

 Ianuarie 2017 -  Iunie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu public - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 9.1: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au
finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor
profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 200 dosare beneficiari si planuri educationale individualizate cu identificarea
nivelului de educatie;
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu sa-si imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru
Obiectivul Specific 6.4.

Rezultate previzionate
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- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)iii/pagina 10
(Activităţi şi campanii de identificare, recrutare şi înscriere a copiilor la creşă/grădiniţă/şcoală
şi a tinerilor/adulţilor la programe de tip A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulţi care au
finalizat programe de a doua şansă, urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului
obligatoriu a tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de
consiliere, orientare educationala si a
carierei a tinerilor si adultilor selectionati in
GT pentru participarea la programul a
doua sansa, pentru asigurarea mentinerii
acestora in program si in GT, respectarea
planului educational individualizat si
asigurarea sustenabilitatii masurii, cu
atragerea in programul furnizat a
angajatorilor locali.

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea numarului de persoane tinere si adulte care participa la
programe de completare a nivelului de educatie cu scopul pe termen lung de crestere a
sanselor de ocupare, contribuind la Obiectivul specific 3 stabilit pentru proiect. Subactivitatea
contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si
adultilor care au parasit timpuriu scoala
RESPONSABILITATI: este in responsabilitatea S, implementata in colaborare cu P1 si P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale, coordonator GT, experti GT, experti
specialisti. Subactivitatea este coordonata de coordonator masuri educationale S.
ACTIUNI DERULATE: [Etapa de pregatire]- In perioada anul 1/luna 1-luna 4, expertii implicati
in subactivitate vor elabora un program de programul de consiliere si orientare educationala/a
carierei. Programul va contine activitati structurate in 6 sedinte a cate 2 ore fiecare sedinta.
Programul va fi structurat pe module practice, specifice educatiei adultilor, mijlocind prezenta
angajatorilor din domeniul in care se pregatesc in a doua sansa si exersand concret caile de
accesare a unui loc de munca.
[Implementare]- La programul de consiliere vor participa toti cei 200 tineri si adulti inclusi in GT,
fiecare grup fiind alcatuit din 10-15 persoane.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 program de consiliere si orietare de 6 sedinte a cate 2 ore;
- aproximativ 15 grupuri formate (tabel pentru fiecare grup) (10-15 persoane participante/grup);
- 6 procese verbale de sedinta realizate/grup format;
-liste de prezenta;
- dosare cu fise de lucru/fiecare grup;
- acord de colaborare cu fiecare angajator implicat..
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: Parteneriatul pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu
mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un
laptop, 1 multifunctionala). S, P1 si P2 pun la dispozitie spatiu pentru activitate. Sunt necesare
urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si
imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific
6.4.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere şcolară, consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si
1.3.2./b)iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate între şcoli şi autorităţi locale şi/sau angajatori
locali).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 9.2: abilitati imbunatatite la nivelul tinerilor si adultilor participanti la
program „a doua sansa”.
- 200 tineri si adulti participa la un program de consiliere de 6 sedinte a cate 2 ore;
- Cel putin 5 angajatori implicati in implementarea programului, cu care se vor
incheia 5 acorduri de participare in voluntariat;
- 15 de grupe formate;
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu sa-si imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru
Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9 (servicii
de informare, mediere şcolară, consiliere şi orientare educaţională şi/sau a carierei) si 1.3.2.
/b)iii/pagina 11 (Dezvoltarea de parteneriate între şcoli şi autorităţi locale şi/sau angajatori
locali).
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului
obligatoriu a tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala

Rezultate previzionate

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a
programelor educationale a doua sansa.

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea numarului de persoane tinere si adulte care participa la
programe de completare a nivelului de educatie cu scopul pe termen lung de crestere a
sanselor de ocupare, contribuind la Obiectivul specific 3 stabilit pentru proiect. Subactivitatea
contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si
adultilor care au parasit timpuriu scoala.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale P2, cadre didactice a doua sansa.
Subactivitatea coordonata de coordonator masuri educationale P2.

 Iulie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
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ACTIUNI DERULATE: Participarea la programe de a doua sansa a tinerilor si adultilor din
comunitate pot sa aiba multiple beneficii:
(1) tinerii si adultii pot sa-si continue studiile, sa acceseze apoi programe de fornare
profesionala si ulterior locuri de munca mai bine platite, contribuind la cresterea calitatii vietii
beneficiarilor;
(2) continuarea studiilor poate deveni un model de urmat pentru copii, acestia constientizand
prin modelul tinerilor si adultilor ca educatia este valoroasa;
(3) ne dorim sa implicam in program de a doua sansa parintii, in special mamele copiilor din
GT. Accentul pe includerea mamelor vine din situatia in care se afla de regula femeile in mediul
rural, ancorate intr-un rol traditional, in care nu-si continua educatia si se ocupa de cresterea
copiilor. Daca includem copii in activitati educationale, putem sprijini se mamele sa isi continue
educatia si sa obtina ulterior competente profesionale care sa le sprijine in vederea accesului
pe piata muncii. Pe termen lung aceasta va contribui la calitatea vietii familiei si a copiilor din
GT .
Se vor organiza 8 grupe cu cate 25 de tineri si adulti ce nu si-au finalizat invatamantul
obligatoriu, grupati in functie de nivelul de educatie la care au parasit scoala.
Subactivitatea se va desfasura conform Ordinului nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea
programului "A doua ?ansă" şi Metodologia privind organizarea programului „A doua ?ansă”.
Acest serviciu sa fie evidentiat in interventia de care beneficiaza fiecare beneficiar din grupul
tinta, pentru o corecta evidentiere a gradului de indeplinire a indicatorilor.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 8 dosare program a doua sansa (aprobari, tabele participanti, curricula, programa, materiale
didactice, catalog, foaie matricola etc).
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier si
mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala) si spatii pentru derularea activitatii. Sunt necesare urmatoarele resurse:
materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si
imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific
6.4.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe integrate de „a doua şansă”).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Copii/tineri/adulţi care au finalizat programe de a doua şansă, urmare a sprijinului primit.

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 9.3: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au
finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor
profesionale.
- 200 tineri si adulti participa la program „a doua sansa”;
- 8 grupe a doua sansa pe niveluri educationale identificate in planul educational
individualizat;
- 8 dosare de a doua sansa intocmite;
- 200 de tineri si adulti vor avea nivel educational crescut dupa participarea la „a
doua sansa”.
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu sa-si imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru
Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/a)i/pagina 9
(programe integrate de „a doua şansă”).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulţi care au
finalizat programe de a doua şansă, urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului
obligatoriu a tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala

Rezultate previzionate

Subactivitatea 9.4. Furnizarea de sprijin
financiar pentru participarea la programe a
doua sansa, in functie de frecventa la
programele stabilite in planul educational
individualizat si rezultatele obtinute.

SCOPUL SUBACTIVITATII: cresterea numarului de persoane tinere si adulte care participa la
programe de completare a nivelului de educatie cu scopul pe termen lung de crestere a
sanselor de ocupare, contribuind la Obiectivul specific 3 stabilit pentru proiect. Subactivitatea
contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului obligatoriu a tinerilor si
adultilor care au parasit timpuriu scoala.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonator masuri educationale P2. Subactivitatea coordonata de
coordonator masuri educationale P2.
ACTIUNI DERULATE: Pentru sprijinirea participarii tinerilor si adultilor inclusi in GT pentru
participarea la programe de a doua sansa, cu o valoare de 100 lei/luna/participant. S-a luat in
calcul participarea fiecarui tanar/adult cate 4 luni la program a doua sansa.
Se va realiza o procedura de acordare a subventiei care va fi asumata de beneficiar (tanar sau
adult). In procedura de acordare se va tine cont de frecventa regulata a acestora la programul
de a doua sansa si la celelalte programe educationale stabilite prin planul educationalizat
individualizat Sprijinul financiar va fi furnizat sub forma de tichet.
Coordonatorul masuri educationale va furniza tichetele pe baza de semnatura participantilor cu
care s-a semnat contractul de furnizare a serviciilor in cadrul proiectului. Acest serviciu va fi
evidentiat in baza de date de gestionare a GT, pentru o corecta evidentiere a gradului de
indeplinire a indicatorilor.
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DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 procedura acordare sprijin financiar;
- 200 de procese verbale luare la cunostinta a procedurii semnate de parinti/tutori;
- Evidente lunare cu privire la participarea lor la activitatile stabilite si asumate;
- Tabele nominale cu furnizarea tichetelor, cu semnatura beneficiarilor.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: P2 pune la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu mobilier si
mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un laptop, 1
multifunctionala). Sunt necesare urmatoarele resurse: tichete sprijin participare.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul obligatoriu sa-si
imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru Obiectivul Specific
6.4.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Copii/tineri/adulţi care au finalizat programe de a doua şansă, urmare a sprijinului primit.

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 9.4: nivel crescut de educatie la 200 tineri si adulti care nu au
finalizat invatamantul obligatoriu si cresterea sanselor de dezvoltare a competentelor
profesionale.
- 200 tineri si adulti beneficiaza de sprijin in cuantum de 100 lei/luna pentru
participarea la a doua sansa;
- Sprijinul in valoare de 100 lei/luna va fi furnizat pe durata a 4 luni/persoana in baza
unei proceduri realizate.
- subactivitatea contribuie la sprijinirea tinerilor si adultilor care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu sa-si imbunatateasca nivelul de educatie si competentele, fiind relevant pentru
Obiectivul Specific 6.4.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.1/b)i/pagina 10 (Sprijin
financiar pentru copii, elevi, tineri şi/sau adulţi din programe de A doua şansă).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Copii/tineri/adulţi care au
finalizat programe de a doua şansă, urmare a sprijinului primit.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea continuarii invatamantului
obligatoriu a tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate in
proiect

Subactivităţi

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare
de competente transversale in domeniul
educatiei parentale si implicarii parintilor la
260 de cadre didactice din scolile
partenere sau asociate in proiect  de
practica conform Anexei 7 la GS CS AP 6.

SCOPUL SUBACTIVITATII: imbunatatirea calitatii educatiei care sa contribuie si la reducerea
parasirii timpurii a scolii la nivelul elevilor este dependenta de calitatea procesului educational,
inclusiv de tehnicile educationale utilizate de cadrele didactice. Subactivitatea contribuie la
inovare sociala prin sprijinirea dezv de tehnici noi educationale la cadrele didactice. Prin
aceasta activitate contribuim la atingerea Obiectivului specific 4.
RESPONSABILITATI: in responsabilitatea S, in colaborare cu P1 si P2.
ECHIPA IMPLICATA: coordonatori masuri educationale, expert proceduri educationale, expert
GT. Subactivitatea este coordonata de coordonator masuri educationale S.
ACTIUNI DERULATE:
Solicitantul va derula procedurile de subcontractare a formarii cadrelor didactice/personalului
de sprijin.
Cele 260 de cadre didactice si personal de sprijin vor participa la un program de formare in
domeniul „metode de predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil”, de tip
Montessori. Programul va fi structurat pe 60 ore de instruire (teorie si practica).
Se vor organiza 13 grupe, fiecare grup fiind organizat cu 20 de cadre didactice/personal de
sprijin, specific pe fiecare din aceste 2 categorii, dar si in functie de nivelul educational (primar,
gimnazial si secundar superior). Toate cele 260 de cadre vor avea competentele imbunatatite
in urma participarii la formare.
Conform Anexei 7. Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului
de sprijin pentru activităţile/stagiile practice cate 10 cadre didactice din unitatile scolare
partenere/asociate in 5 semestre scolare (total 50 persoane), vor beneficia de sprijin pentru
implementarea practica la cunostintelor acumulate prin activitati suport sub forma de subventie.
Cele 50 de persoane vor fi selectionate din toate unitatile scolare partenere/asociate, cu
asigurarea criteriului de maxim 5000 euro/an de unitate scolara.
Sprijinul este acordat în baza unui formular de aplicare (mini proiect de practică) depus de
cadrul didactic/personalul de sprijin ce a participat la instruire. Aplicatia va cuprinde minimum:
- Descrierea nevoii,
- Planul activităţii practice în care este utilizat instrumentul şi valoarea adăugată a
acestora,
- Resursele necesare.
Se va realiza o metodologie in care se vor descrie criteriile de selectie a aplicatiilor. In
procedura se va comunica mecanismul de monitorizare si evaluare a aplicatiilor, numarul si
cuantumul subventiilor, criteriile si regulile de utilizare/eligibilitate cheltuieli subventie, inclusiv
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consecintele utilizarii necorespunzatoare (returanarea banilor furnizati).
Se va alcatui o echipa formata din managerul de proiect, expertul proceduri educationale (care
nu este cadru didactic/personal de sprijin in scolile participante la proiect), si 3 persoane din
comunitate (care au participat ca antrenori in Subactivitatea 5.3). Cu fiecare beneficiar de
subventie se va semna un contract de subventie.
Semestrial se va realiza o sesiune de aplicatii cu urmatoarea planificare:
- 1 luna: anuntarea cadrelor didactice/personal de sprijin:
- 1 luna: evaluarea, comunicarea rezultatelor si semnarea contractelor de subventii.
- 3 luni: termen de implementare actiuni asumate prin contractul de subventionare.
Pot sa depuna aplicatii doar cadrele didactice/personalul de sprijin care au finalizat modului de
instruire.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- 1 procedura subcontractare servicii formare;
- 1 program de instruire de 60 ore;
- 1 design instruire/curricula/materiale suport;
- 13 grupuri formate (tabel pentru fiecare grup);
- procese verbale de sedinta realizate/grup format;
-liste de prezenta;
- dosare cu fise de lucru/fiecare grup.
- 1 metodologie furnizare subventii;
- dosar selectie semestriala (aplicatiile depuse, tabel decizii semestriale cu cei carora li se
acorda subventia etc)
- 50 contracte subventii.
Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat
ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform
procedurii de management ce va fi elaborata.
RESURSE NECESARE: S, P1 si P2 pun la dispozitie spatiu de aproximativ 25 mp dotat cu
mobilier si mijloace de comunicare pentru implementarea activitatii, echipament IT (cate un
laptop, 1 multifunctionala). S, P1 si P2 pun la dispozitie spatii pentru derularea activitatii. Sunt
necesare urmatoarele resurse: materiale consumabile.
1.CORELAREA CU OBIECTIVELE SPECIFICE ALE GSCS/AP6/Apelul 4: subactivitatea
contribuie la imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar,
fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.6.
2.CORELAREA CU TIPUL DE ACTIUNI ALE GSCS/AP6/Apelul 4: 1.3.3./a)i/pagina 11-12
(Dezvoltare de competenţe transversale).
3.RELEVANTA INDICATORI: subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare
Personal didactic/personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/schimb de bune
practici etc, si indicatorul de rezultat Personal didactic/personal de sprijin care si-a imbunatătit
nivelul de competente/certificat.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Traian Vuia - Str. 1, nr. 229, Oraş Tăuţii-Măgherăuş, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Liceul cu Program Sportiv - Str. Republicii, nr. 33, Municipiul Baia
Mare, judeţul Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.Petre Dulfu - Str. Piata Cetatii, nr. 4, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Gradinita cu program prelungit nr.8 - Str. Horea, nr. 42, Municipiul
Baia Mare, judeţul Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 10.1: abilitati/competente imbunatatite la 260 cadre didactice.
- 260 cadre didactice  dobandesc competente superioare in domeniul „metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil”
- 13 grupe a cate 20 de cadre didactice din institutiile de invatamant
partenere/asociate;
- 50 de cadre vor primi subventie pt implementarea de activitati suport in valoare de
900 lei;
- Cel putin 90% vor avea competentele imbunatatite.
- subactivitatea contribuie la imbunatatirea competentelor personalului didactic din
invatamantul preuniversitar, fiind relevant pentru Obiectivul Specific 6.6.
- subactivitatea contribuie la implementarea masurii de interventie 1.3.3./a)i/pagina 11-12
(Dezvoltare de competenţe transversale).
- subactivitatea contribuie la atingerea indicatorului de realizare Personal didactic/personal de
sprijin care beneficiază de programe de formare/schimb de bune practici etc, si indicatorul de
rezultat Personal didactic/personal de sprijin care si-a imbunatătit nivelul de
competente/certificat.
- subactivitatea contribuie la inovare sociala prin sprijinirea dezv de tehnici noi educationale la
cadrele didactice

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea 11. Managementul de proiect

Subactivităţi
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Subactivitatea 11.1. Asigurarea
managementului proiectului.

Subactivitatea 11.1. este in responsabilitatea managerului de proiect.
Managementul de proiect are urmatoarele sectiuni:
? Managementul graficului gantt:
Managerul de proiect  va asigura planificarea, elaborarea de proceduri, elaborarea
instrumentului de management a riscurilor, elaborarea, aplicarea de instrumente de
monitorizare a implementarii si evaluare continua a gradului de atingere a indicatorilor si
modului de implementare a activitatilor, contractarea expertilor, verificarea activitatii expertilor,
monitorizarea rapoartenlor de activitate si a fiselor pontaj.
In prima luna de implementare va realiza o procedura manageriala de evaluare pentru
colectarea datelor cu privire la rezultate din activitati si identificarea gradului de indeplinire a
indicatorilor.
Evaluarea implementarii graficului gantt o va realiza lunar in baza procedurii de evaluare
realizata, folosind informatiile furnizate de coordonatorii de masuri si echipa de suport pt
management.
Managerul de proiect va organiza intalniri lunare de lucru cu echipa de suport pt management,
experti de la toti partenerii, pentru realizarea planificarii, organizarii, monitorizarii si evaluarii
activitatilor, rezultatelor si indicatorilor.
? Managementul financiar, inclusiv realizarea achizitiilor:
Se asigura ca in prima luna de proiect se realizeaza un instrument de planificare, monitorizare
si analiza a fluxului financiar, pentru a se putea estima in permanenta necesarul de resurse.
Tot in prima luna va coordona activitatea responsabilulului financiar care va realiza o procedura
financiara ce va avea aplicabilitate comuna la nivel de parteneriat pentru o implementare
unitara si transparenta a proiectului din punct de vedere financiar, pentru a se putea realiza
usor evaluarea corectitudinii proceselor financiare. Prin aceasta procedura se va asigura
respectarea legislatiei in vigoare, instructiunilor finantatorului.
Procedura asigura si comunicarea aspectelor financiare si de furnizare a informatiilor financiare
insotite de materialele suport catre solicitant si modul de arhivare comun pentru aceste
documente, pentru a facilita procesul de raportare catre finantator.
Tot in prima luna, managerul de proiect in colaborare cu responsabilul financiar cu stabilesc
planul de raportare/solicitare avans etc, pentru a facilita implementarea financiara si a
raspunde tuturor nevoilor financiare ale partenerilor.
In intalnirea lunara cu echipa de suport pt management se va evalua situatia proiectului din
punct de vedere financiar.
Managerul de proiect  va monitoriza in permanenta implementarea financiara a proiectului,
identificarea si planificarea resurselor.
Evaluarea din punct de vedere financiar se va face cu fiecare scrisoare de informare aferenta
cererilor de rambursare prin care se va identifica prezenta erorilor, care vor fi analizate si se vor
stabili masuri de corectie si prevenire a repetarii, fiind o metoda de evaluare externa folosita
pentru managementul financiar al proiectului.
Managerul de proiect asigura existenta unei proceduri de achizitii care va fi comuna tuturor
partenerilor. Si asigura monitorizarea implementarii planului de achizitii elaborat, inclusiv
demersurile de revizuire a lui in cazurile bine justificate.
Managerul de proiect monitorizeaza activitatea coordonatorilor de activitati partener,
responsabilului financiar, experti achizitii si juristului- resurse indirecte necesare implementarii
managementului financiar, inclusiv achizitii.
? Managementul cerintelor finantatorului:
Aceasta sectiune este alcatuita din intreaga comunicare cu finantatorul, in elaborarea tuturor
documentelor necesare implementarii proiectului pentru care finantatorul trebuie implicat (de
tipul cererilor de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului financiar/raportare,
realizarea actelor aditionale sau a notificarilor pentru modificarea clauzelor contractuale
conform legislatiei in vigoare, raspunsuri la orice alta solicitare a finantatorului sau alt organism
al statului).
In prima luna de implementare se va realiza o procedura de comunicare cu finantatorul cu
aplicabilitate unitara, comuna, inclusiv modul de arhivare a comunicarii si modul de informare a
partenerilor a concluziilor comunicarii, atunci cand ii priveste. Comunicarea cu finantatorul se
va realiza prin solicitant, partenerii putand oricand solicita clarificarea unor aspecte, iar
solicitantul, prin managerul de proiect, este obligat sa dea curs solicitarii. Managerul de proiect,
trebuie sa identifice situatiile in care este necesara modificarea justificata a contractului de
finantare, doar pentru eficientizarea implementarii si in limita aciunilor permise prin instructiuni
de finantator, si sa realizeze demersurile necesare (acte aditionale/notificari), inclusiv pentru
acele situatii prezentate de parteneri.
In prima luna de implementare se vor colecta toate informatiile relevante cu privire la
implementarea contractului si se va alcatui fondul documentar.
Managerul de proiect monitorizeaza activitatea asistent managerului de proiect si a
responsabilului financiar - resurse indirecte necesare implementarii managementului cerintelor
finantatorului.
? Informarea, vizibilitatea, transparenta si publicitatea proiectului
In prima luna de implementare managerul de proiect coordoneaza elaborarea unui plan de
asigurare a informarii, vizibilitatii, transparentei si publicitatii proiectului continand minim
urmatoarele actiuni:
(1) realizarea antetului proiectului si obtinerea acordului de la finantator, toate documentele vor
purta semnatura specifica a proiectului, semnatura proiectului va fi vizibila in toate actiunile
derulate;
(2) 3 conf prestabilite: conferinta de lansare a proiectului si conferinta de incheiere a proiectului
si o conferinta intermediara in anul 2 de implementare;
(3) asigurarea vizibilitatii proiectului si finantatorului in materialele de informare si publicitate
prevazute (pliante, mape, pop-up, 1 film);
(4) in toate actiunile cu beneficiarii sau cu alti colaboratori se va prezenta proiectul, finantatorul,
operatorul de program, rezultatele si indicatorii previzionati, inclusiv in filmul realizat;
(5) pe toate rezultatele de tipul infractructura (cladiri reabilitate si dotate etc) se va afisa cu o
placuta faptul ca sunt un rezultat al proiectului;
(6) se vor folosi canale diferite de comunicare cu terti: comunicate de presa activitati si achizitii,
anunturi pe site-urile parteneriatului, se va realiza o pagina specifica pe un canal on-line de

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA

128



comunicare cu care se va mentine relatia cu comunitatea si cu beneficiarii, asigurandu-se
transparenta activitatilor.
Managerul de proiect monitorizeaza activitatea coordonatorilor masuri parteneri si a expertului
de informare si publicitate care vor fi implicati direct in realizarea evenimentelor, in functie de
fisa postului.
Managerul de proiect comunica lunar, sau de cate ori este solicitat sau este necesar,
reprezentantului legal informatii despre implementarea proiectului. Managerul de proiect va
informa reprezentantul legal cu privire la fiecare nota de informare aferenta cererilor de
rambursare depuse si obtine acordul prealabil pentru fiecare modificare necesara la contractul
d efinantare (realizate prin acte aditionale si notificari).

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 11.1: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate,
corectitudine, transparenta si raport optim cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
1 set proceduri manageriale
1 set instrumente evaluare
1 instrument managementul riscurilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor
finantatorului
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Rezultate previzionate

Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor
indirecte (umane si materiale) necesare
implementarii activitatilor.

Cheltuielile indirecte reprezinta acoperirea necesarului de cheltuieli pentru resursa umana
suport pentru managerul de proiect, si acoperirea altor cheltuieli necesare implementarii in
bune conditii care nu pot fi atribuite unei activitati specifice.
Echipa de suport pt management:
? Solicitant: asistent manager, expert resurse umane, responsabil financiar, expert
actiuni contabile, expert achizitii, jurist, expert informare si publicitate;
? Parteneri – fiecare partener va avea decontate din cheltuieli indirecte cel putin un
expert contabilitate (financiar). Acestea vor fi completate atunci cand au achizitii de realizat cu
expert achizitii.
Suplimentar acestor experti, solicitantul si partenerii vor deconta din cheltuieli indirecte si
secretariat.
Implicarea acestor experti decontati din cheltuieli indirecte va fi sub coordonarea managerului
de proiect:
? Managementul graficului gantt:
Asistent managerul si expertul resurse umane sprijina managerul de proiect pentru realizarea
planificarii resurselor pentru activitati, elaborarea instrumentului de management a riscurilor,
elaborarea/ aplicarea de instrumente de monitorizare a implementarii si evaluare continua a
gradului de atingere a indicatorilor si modului de implementare a activitatilor, contractarea
expertilor, verificarea activitatii expertilor, monitorizarea rapoartelor de activitate si a fiselor
pontaj pentru intreaga echupa de proiect. Aceasta este realizata in colaborare cu coordonatorii
de masuri din echipa de implementare a partenerilor.
Acestia vor participa la intalniri lunare de lucru cu echipa de management pentru realizarea
planificarii, organizarii, monitorizarii si evaluarii activitatilor, rezultatelor si indicatorilor.
Pentru implementarea garficului gantt in bune conditii, Solicitantul, P1 si P2 pun la dispozitie
spatiile necesare atat pentru echipa de implementare cat si pentru derularea activitatilor.
Obiectivele de investitii au fost prevazute doar la unitatile scolare, astfel ca realizarea
investitiilor pentru spatiile aducationale va genera sustenabilitate.
Managementul financiar, inclusiv realizarea achizitiilor:
In prima luna de proiect responsabilul financiar in colaborare cu expertii cu atributii financiare
din echipele partenerilor vor sprijini managerul de proiect in managementul financiar realizand
un instrument de planificare, monitorizare si analiza a fluxului financiar, pentru a se putea
estima in permanenta necesarul de resurse.
Vor sprijini managerul de proiect pentru elaborarea procedura financiara cu aplicabilitate
comuna la nivel de parteneriat pentru o implementare unitara si transparenta a proiectului din
punct de vedere financiar, pentru a se putea realiza usor evaluarea corectitudinii proceselor
financiare. Prin aceasta procedura se va asigura respectarea legislatiei in vigoare,
instructiunilor finantatorului. Expertii cu atributii pe zona financiara a proiectului isi asuma
procedura de comunicare a aspectelor financiare si de furnizare a informatiilor financiare
insotite de materialele suport catre solicitant si modul de arhivare comun pentru aceste
documente, pentru a facilita procesul de raportare catre finantator.
Expertii din domeniul financiar de la intreg parteneriatul asigura implementarea financiara a
proiectului, identificarea si planificarea resurselor, alocarea acestora in functie de graficul gantt,
de disponibilitatea de fonduri/lichiditati. Expertul contabilitate se asigura de inregistrarea tuturor
actiunilor contabile.
Pentru realizarea in bune conditii, de legalitate, a achizitiilor prevazute, tinand cont de volumul
mare de achizitii si de valoarea semnificativa a lor, a fost propusa in echipa de suport expertul
achiziitii pentru fiecare partener, conform planului de achizitii, iar la solicitant un jurist. Acestia
vor propune managerului de proiect o procedura de achizitii, care va fi comuna tuturor
partenerilor. Vor intocmi si aplica procedurile de achizitie, conform tipului cheltuiala, raportat la
legislatia nationala si instructiunile finantatorului. Pentru specificatiile tehnice expertii achizitii
vor colabora cu expertii care au in atributii activitatea pentru care se realizeaza achizitia.
Expertul contabilitate (financiar) de la parteneri comunica orice actiune financiara
reprezentantului legal al institutiei, obtinand acordul de la acesta pentru efectuarea ei.
Responsabilul financiar de la solicitant colecteaza toate informatiile cu privire la implementarea
financiara a fiecarui partener si a planului de achizitii si le furnizeaza managerului de proiect.
Expertii implicati vor participa la  intalniri lunare realizate la nivel de echipa management pentru
evaluarea situatiei proiectului din punct de vedere financiar/achizitii.

 Ianuarie 2017 -  Decembrie 2019

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE

FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN - ROMANIA
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? Managementul cerintelor finantatorului:
Aceasta subactivitate este alcatuita din intreaga comunicare cu finantatorul, in elaborarea
tuturor documentelor necesare implementarii proiectului pentru care finantatorul trebuie implicat
de tipul cererilor de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului financiar/raportare,
realizarea actelor aditionale sau a notificarilor pentru modificarea clauzelor contractuale
conform legislatiei in vigoare, raspunsuri la orice alta solicitare a finantatorului sau alt organism
al statului. Asistent managerul in colaborare cu juristul propune in prima luna de implementare
managerului de proiect o procedura de comunicare cu finantatorul cu aplicabilitate unitara,
comuna, inclusiv modul de arhivare a comunicarii si modul de informare a partenerilor a
concluziilor comunicarii, atunci cand ii priveste.
Asistent managerul asista managerul de proiect pentru respectarea cerintelor finantatorului
(realizare cereri de rambursare, cereri de plata etc).
Juristul din echipa solicitantului va sprijini managerul de proiect cu privire la realizarea de
modificari la contractul de finantare (acte aditionale, notificari).
In prima luna de implementare juristul va colecta toate informatiile relevante cu privire la
implementarea contractului si va alcatui fondul documentar al cerintelor finantatorului. Acesta
va face o lista cu instructiunile finantatorului cu privire la implementarea contractului si o
prezentare a fiecarei instructiuni, fiind transmise tuturor partenerilor. Pe perioada de
implementare a proiectului va arhiva noile instructiuni aparute si va comunica partenerilor in
scris aparitia acesteia, cu mentionarea tipurilor de modificari generate.
Expertii implicati vor participa la  intalnirile lunare realizate la nivel de echipa management
pentru evaluarea situatiei proiectului.
? Informarea, vizibilitatea, transparenta si publicitatea proiectului
In prima luna de implementare expertul de informare si publicitate, in colaborare cu
coordonatorii de masuri, propune managerului de proiect un plan de asigurare a informarii,
vizibilitatii, transparentei si publicitatii proiectului, identificand toate actiunile descrise in
subactivitati care necesita interventie la nivel de vizibilitate. Expertul de informare si publicitate
va realiza antetului proiectului si va derula procedura de obtinere a acordului de la finantator.
Se va asigura ca toate documentele vor purta semnatura specifica a proiectului in toate
documentele elaborate in proiect.
Va organiza cele 3 conf prestabilite (conferinta de lansare a proiectului si conferinta de
incheiere a proiectului si o conferinta intermediara in anul 2 de implementare, inclusiv
materialele de informare si publicitate asociate), si va participa la toate actiunile stabilite in
planul de asigurare a informarii, vizibilitatii, transparentei si publicitatii proiectului, cu
prezentarea proiectului si finantatorului. Expertul de informare si publicitate va coordona
realizarea tuturor produselor de informare si publicitate, inclusiv prezentarea proiectului in filmul
realizat. Se va asigura ca toate rezultatele proiectului, inclusiv cele de infrastructura (cadire
extinsa, locuinte care au beneficiat de imbunatatirea conditiilor, sediile firmelor infiintate prin
proiect), au insemnele stabilite de finantator. Expertul de informare si publicitate gestioneaza
canalele de comunicare cu terti in ceea ce priveste prezentarea finantatorului, a proiectului si a
activitatilor/rezultatelor/indicatorilor (comunicate de presa, anunturi site, pagina site comunicare
on-line). Expertul de informare si publicitate se va asigura ca toti partenerii sunt vizibili, ca toate
rezultatele sunt diseminate, ca nicio atitudine de discriminare raportat la beneficiarii proiectului
nu altereaza imaginea finantarii (exista riscul unor astfel de abordari intr-o pagina de
comunicare on-line). De asemenea, lunar va publica cel putin un material antidiscriminare.
Expertii implicati vor participa la intalnirile lunare realizate la nivel de echipa management
pentru evaluarea situatiei proiectului.
Alte cheltuieli indirecte necesare implementarii proiectului prevazute in cheltuieli indirecte-
suma forfetara: cheltuieli cu utilitati, cheltuieli cu materiale consumabile, combustibil, cheltuieli
financiare si juridice/comisioane bancare, servicii postale/curierat, servicii de telefonie/internet,
servicii intretinere echipamente si mijloace de transport, servicii arhivare.

Spatiu derulare activitati MBM - P1 - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu desfasurare activitati HHC-S - Str. Bucuresti, nr. 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Spatiu derulare activitati Sc.N.Balcescu-P2 - Str. Arenei, nr. 15, Municipiul Baia Mare, judeţul
Maramureş, România

Amplasamente

Rezultate Subactivitatea 11.2: asigurarea implementarii proiectului in conditii de eligibilitate,
corectitudine, transparenta si raport optim cost-eficienta.
Asigura atingerea tuturor indicatorilor
Flux financiar asigurat prin cereri de rambursare/cereri avans etc, conform procedurilor
finantatorului
Achizitii realizate
Eligibilitate proiectului asigurata (acte aditionale, notificari etc)
Vizibilitatea proiectului asigurata conform Manualului Beneficiarului

Rezultate previzionate

36 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:5 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administraţie

9 - cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administraţieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli inchiriere sala pentru conferinta subactivitatea 1.1

Inchiriere salaAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00

Valoare TVA [LEI] 380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]380.00 2,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,380.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Mesajele de incurajare a inscrierii copiilor in programe de educatie timpurie vor fi insotite de mesaje de toleranta si combatere a
discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta,
handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Se va
organiza
1 conferinta cu participarea a 60 de experti, specialisti, profesionisti care vin in contact cu parintii care au copii de 2-5 ani (medici de
familie, medici pediatri, asistenti sociali, reprezentanti ONG-uri etc); conferinta se va realiza in ultimul an de proiect fiind utilizata si ca
masura de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului. Suma estimata pentru inchirierea unui spatiu pentru conferinta
care va fi realizata in subactivitatea 1.1 este de 2.380 lei inclusiv TVA.

Documente justificative

3_St_piata_chirie_sala.pdf - S_St_piata_chirie_sala

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitatea 1.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru 12 actiuni cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile etc.)  în valoare de
297,50 lei inclusiv TVA/actiune (12 actiuni*297,50lei/actiune), suma totala inclusiv TVA fiind de 3.570 lei.

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale informare si publicitate subactivitatea 1.1

Materiale informare si publicitateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,666.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,123.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,123.34

Valoare TVA [LEI] 1,456.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,456.67 9,123.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,123.34

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 1.1 sunt: 12 comunicate de presa la un cost unitar inclusiv
TVA de 297,50 lei; 2.000 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 1.98 lei/buc; 4 roll-up la un cost unitar inclusiv TVA de 396,67 lei/buc.
Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a fost estimat la 9.123,34 lei inclusiv TVA. Cost unitare
optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.

Documente justificative

2_St_piata_mat_publicitare.pdf - S_St_piata_mat_publicitare

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,200.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 4,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,200.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,000.00

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

Eligibil [LEI] 28,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 28,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 28,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 800 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 28.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 20.312 lei, iar contributiile angajatorului de 1.077 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,200.00

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

Eligibil [LEI] 4,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,200.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

162.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 162.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 162.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 162.00

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

Eligibil [LEI] 162.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 162.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 162.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,007.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,007.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,007.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,007.00

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

Eligibil [LEI] 3,007.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,007.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,007.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,312.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,312.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,312.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,312.00

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

Eligibil [LEI] 20,312.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 20,312.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,312.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 800 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 28.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 20.312 lei, iar contributiile angajatorului de 1.077 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

162.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 162.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 162.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 162.00

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

Eligibil [LEI] 162.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 162.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 162.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coorodnare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,007.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,007.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,007.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,007.00

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

Eligibil [LEI] 3,007.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,007.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,007.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,077.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,077.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,077.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,077.00

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

Eligibil [LEI] 1,077.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,077.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,077.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 800 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 28.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 20.312 lei, iar contributiile angajatorului de 1.077 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii realizare si difuzare film subactivitatea 1.1

Realizare/ difuzare filmAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,666.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,833.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,833.34

Valoare TVA [LEI] 3,166.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,166.67 19,833.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,833.34

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Mesajele de incurajare a inscrierii copiilor in programe de educatie timpurie vor fi insotite de mesaje de toleranta si combatere a
discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta,
handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Pentru
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sustinerea acestor actiuni antidiscriminare si promovarea multiculturalismului, se va realiza un filmulet de 10 minute, care va avea si o
varianta scurta (promo) care va fi difuzat la televiziunile locale. Acest film este si contributia proiectului la dezvoltare durabila (protectia
biodiversitatii). Suma estimata pentru realizarea acestuia este de 19.833,34 lei inclusiv TVA.

Documente justificative

7_St_piata_prod_film.pdf - S_St_piata_prod_film

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli realizare 3 spectacole subactivitatea 1.1

Servicii organizare evenimente/ spectacoleAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,477.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,477.50

Valoare TVA [LEI] 4,227.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,227.50 26,477.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,477.50

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Mesajele de incurajare a inscrierii copiilor in programe de educatie timpurie vor fi insotite de mesaje de toleranta si combatere a
discriminarii, in care se va tine cont ca discriminarea se poate referi la criterii de gen, origine rasiala sau etnica, religie sau credinta,
handicap, varsta, orientare sexuala sau prin manifestarea unor dificultati de acces de orice tip la serviciile de interes general. Se vor
organiza
3 spectacole (adaptate varstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de varstele 2-5 ani insotiti de  parintii acestora/spectacol.
Pentru realizarea acestora s-a estimat suma de 26.477,50 lei inclusiv TVA (3 evenimente spectacol*8.825,83 lei/eveniment).

Documente justificative

8_St_piata_org_evenimente.pdf - S_St_piata_org_evenimente

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli servicii catering subactivitatea 1.1

Servicii de cateringAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,954.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,954.13 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,400.00

Valoare TVA [LEI] 445.87 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,954.13 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]445.87 5,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile servicii de catering necesare in subactivitatea 1.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subactivitate a fost
bugetata suma de 5.400 lei inclusiv TVA (20 participanti*30 lei/participant*4 seminarii si 1 conferinta *60 participanti*50 lei/participant).

Documente justificative

6_St_piata_catering.pdf - S_St_piata_catering

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile pentru derularea subactivitatii 1.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,140.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.342 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.342 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  1.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  1.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  1.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:
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Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.342 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,342.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,342.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,342.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,342.00

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

Eligibil [LEI] 7,342.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,342.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,342.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.342 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.342 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,342.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,342.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,342.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,342.00

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

Eligibil [LEI] 7,342.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,342.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,342.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.342 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.2  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile pentru derularea subactivitatii 1.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,140.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269  lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269  lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269  lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,518.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,518.00

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

Eligibil [LEI] 6,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,518.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,518.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,518.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,518.00

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

Eligibil [LEI] 6,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,518.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,518.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 1.3

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66
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Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 1.3 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia. (495,83 lei/luna *20 luni).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile pentru derularea subactivitatii 2.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,900.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 11.900 lei inclusiv TVA (595 lei/luna*20 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,228.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,228.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,228.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,228.00

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

Eligibil [LEI] 18,228.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 18,228.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,228.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert educationali gradinita, pe pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 21 lei/h

Achiziţie:

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

42,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210,000.00

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

Eligibil [LEI] 210,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5 experti educationali gradinita, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi fiecare, la o remunerare
neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 2.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu
un salariu net de 210.000 lei (42.000 lei*5experti),  contributiile angajatului fiind de 150.370 lei (30.074 lei*5experti), iar contributiile
angajatorului de 8.075 lei (1.615 lei*5experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert educationali gradinita

Achiziţie:

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,074.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 150,370.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 150,370.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 150,370.00

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

Eligibil [LEI] 150,370.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 150,370.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 150,370.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5 experti educationali gradinita, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi fiecare, la o remunerare
neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 2.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu
un salariu net de 210.000 lei (42.000 lei*5experti),  contributiile angajatului fiind de 150.370 lei (30.074 lei*5experti), iar contributiile
angajatorului de 8.075 lei (1.615 lei*5experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,053.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,053.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,053.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,053.00

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

Eligibil [LEI] 13,053.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,053.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,053.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

701.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 701.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 701.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 701.00

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

Eligibil [LEI] 701.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 701.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 701.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert educationali gradinita

Achiziţie:

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,615.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,075.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,075.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,075.00

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

Eligibil [LEI] 8,075.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,075.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,075.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5 experti educationali gradinita, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi fiecare, la o remunerare
neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 2.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu
un salariu net de 210.000 lei (42.000 lei*5experti),  contributiile angajatului fiind de 150.370 lei (30.074 lei*5experti), iar contributiile
angajatorului de 8.075 lei (1.615 lei*5experti).

Documente justificative

-
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Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin material acordat sub forma de hrana pentru 100 copii subactivitatea 2.1

Achiziţie:

100 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,940.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 294,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 294,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 294,000.00

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

Eligibil [LEI] 294,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 294,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 294,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cu prioritate in aceasta subactivitate vor participa copiii care nu au participat anterior la cresa/gradinita si care sunt grupa
mare/pregatitoare si urmeaza sa mearga la scoala, in vederea dezvoltarii abilitatilor necesare unei adaptari facile la cerintele nivelului
scolar (participarea la activitati structurate, respectarea unor proceduri educationale di reguli de grup etc.).Pe durata participarii, copiii
prezenti vor beneficia de subventie sub forma de hrana astfel: 100 copii, numărul de zile în care aceştia vor beneficia de acest serviciu si
costul unitar pe persoană (100 copii*21 zile/luna*20 luni*7 lei/copil). Astfel suma totală a acestui serviciu subcontractat este de 294.000 lei
inclusiv TVA.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - reabilitare/modernizare gradinita din cadrul scolii asociate Liceul Traian Vuia Tautii Magheraus

Reabiltare modernizare scoli- gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

33,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,865.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,865.00

Valoare TVA [LEI] 6,365.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 33,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,365.00 39,865.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 39,865.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Solicitantul a estimat suma de 39.865 lei inclusiv TVA ca fiind necesara pentru lucrari de  reabilitare/modernizare la gradinita din cadrul
scolii asociate Liceul Traian Vuia Tautii Magheraus. Aceste lucrari de reabilitare/modernizare cuprind lucrari de modernizare, zugraveli,
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schimbare tamplarie, instalatii electrice, etc.

Documente justificative

S_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf - S_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - echipament IT pentru gradinita din cadrul scolii asociate Liceul Traian Vuia Tautii Magheraus

Echipament IT scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,610.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,610.00

Valoare TVA [LEI] 3,610.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 19,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,610.00 22,610.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,610.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Solicitantul a estimat ca fiind necesara pentru dotarea gradinitei din cadrul scolii asociate Liceul Traian Vuia Tautii Magheraus cu
echipament IT, suma de 22.800 lei inclusiv TVA. Aceasta suma este necesara pentru achizitionarea unui videoproiector (1 buc*2.000 lei),
unei table interactive (1buc*8.000 lei), un aparat foto (1buc*2.000 lei), un sistem audio – statie, boxe, amplificator –(1buc*10.000 lei).

Documente justificative

S_St_piata_echip_IT_scoli_asociate.pdf - S_St_piata_echip_IT_scoli_asociate

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 2.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,950.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 5.950 lei inclusiv TVA (991,67 lei*2 luni*3 ani).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert educationali gradinita, pe pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 21 lei/h

Achiziţie:

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,920.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 54,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 54,600.00

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

Eligibil [LEI] 54,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 54,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 54,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5 experti educationali gradinita, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi fiecare, la o remunerare
neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 2.2 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 54.600 lei (10.920 lei*5experti),  contributiile angajatului fiind de 39.105 lei (7.821 lei*5experti), iar contributiile angajatorului
de 2.100 lei (420 lei*5experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,228.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,228.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,228.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,228.00

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

Eligibil [LEI] 18,228.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 18,228.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,228.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

701.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 701.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 701.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 701.00

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

Eligibil [LEI] 701.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 701.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 701.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,053.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,053.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,053.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,053.00

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

Eligibil [LEI] 13,053.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,053.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,053.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert educationali gradinita

Achiziţie:

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

420.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,100.00

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

Eligibil [LEI] 2,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5 experti educationali gradinita, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi fiecare, la o remunerare
neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 2.2 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 54.600 lei (10.920 lei*5experti),  contributiile angajatului fiind de 39.105 lei (7.821 lei*5experti), iar contributiile angajatorului
de 2.100 lei (420 lei*5experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert educationali gradinita

Achiziţie:

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,821.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,105.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,105.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,105.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 39,105.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 39,105.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 39,105.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

5 experti educationali gradinita, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi fiecare, la o remunerare
neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 2.2 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 54.600 lei (10.920 lei*5experti),  contributiile angajatului fiind de 39.105 lei (7.821 lei*5experti), iar contributiile angajatorului
de 2.100 lei (420 lei*5experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin material acordat sub forma de hrana pentru 200 copii subactivitatea 2.2

Achiziţie:

200 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,000.00

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

Eligibil [LEI] 42,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 42,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 42,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pe durata vacantelor de vara incluse intre cele 5 semestre scolare din cadrul proiectului, expertii educationali gradinita vor derula
programe educationale.
Acest program este de asemenea unul complementar, derulat in afara programului de gradinita, pe perioada vacantelor de vara, dar va
trebui sa urmareasca metodologia si procedurile educatiei prescolare si vor avea in compunere activitati recreative, de preferinta in aer
liber, care dezvolta talentele copiilor, stima de sine si comunicarea. Activitatile educationale vor fi implementate de expertii educationali
gradinita, in baza unei programe zilnice si a unui tabel de prezenta a copiilor.
Se va incuraja participarea la activitatile derulate de gradinita estivala si copii care nu sunt in GT, din gradinitele in care sunt inregistrati
copiii din GT sau alti copii de varsta prescolara din comunitate, care nu fac parte din grupuri vulnerabile, cu scopul promovarii unei
atitudini nediscriminatorii in comunitate si a desegregarii copiilor din grupuri vulnerabile (costurile cu hrana vor fi suportate in acest caz de
parintii copiilor care participa). Anterior vacantei de vara se va realiza in fiecare an o campanie de informare a comunitatii in vederea
atragerii in program a copiilor care nu sunt din grupuri vulnerabile. Pe durata participarii, copiii din GT prezenti vor beneficia de hrana. 200
copii, numărul de zile în care aceştia vor beneficia de acest serviciu si costul unitar pe persoană (200 copii*10 zile *3 vacante*7 lei/copil).
Astfel suma totală a acestui serviciu subcontractat este de 42.000 lei inclusiv TVA.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitatea 2.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit
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Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,228.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,228.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,228.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,228.00

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

Eligibil [LEI] 18,228.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 18,228.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,228.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

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

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,460.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910  lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

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

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,460.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910  lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

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

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,460.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
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cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

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

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

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

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910  lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00

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

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,910.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910  lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

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

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910  lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,053.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,053.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,053.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,053.00

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

Eligibil [LEI] 13,053.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,053.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,053.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00

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

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,910.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00

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

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,910.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  2.3 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910  lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

701.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 701.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 701.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 701.00

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

Eligibil [LEI] 701.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 701.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 701.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.053 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 2.3

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 2.3 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,228.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,228.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,228.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,228.00

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

Eligibil [LEI] 18,228.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 18,228.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,228.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.039 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,518.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,518.00

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

Eligibil [LEI] 6,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,518.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,518.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

701.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 701.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 701.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 701.00

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

Eligibil [LEI] 701.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 701.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 701.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.039 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,518.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,518.00

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

Eligibil [LEI] 6,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,518.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,518.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,039.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,039.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,039.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,039.00

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

Eligibil [LEI] 13,039.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,039.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,039.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 434 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 18.228 lei,  contributiile angajatului fiind de 13.039 lei, iar contributiile angajatorului de 701 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

180



Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii  angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin financiar pentru 60 copii anteprescolari si 60 copii prescolari subactivitatea 3,1

Achiziţie:

120 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 360,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 360,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 360,000.00

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

Eligibil [LEI] 360,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 360,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 360,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In functie de planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte, in functie de prezenta la activitatile
educationale, si categoria din care face parte (60 anteprescolari, 60 prescolari), vor beneficia de sprijin financiar 120 copii. Se va elabora
o procedura de acordare a sprijinului financiar, elaborata de expertii participanti la subactivitate. In procedura de acordare se va tine cont
de frecventa regulata a copiilor la programele educationale, de participarea parintilor la consiliere si educatie parentala (urmarindu-se
respectarea Anexei 6 la Ghid). Procedura va fi asumata de fiecare parinte/tutore ai celor 120 copii. Sprijinul va fi furnizat sub forma de
tichet.
Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 360.000 lei astfel:
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• 180.000lei (60 copii anteprescolari*150 lei/luna*20 luni)
• 180.000lei (60 copii prescolari*150 lei/luna*20 luni)

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB

LaptopAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,412.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,412.50

Valoare TVA [LEI] 1,662.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,662.50 10,412.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,412.50

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din  cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.470,83 lei inclusiv TVA.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 10.412,50lei(3buc*3.470,83lei inclusiv TVA).

Documente justificative

9_St_piata_laptop.pdf - S_St_piata_laptop

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3

MultifunctionalAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

182



Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,900.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din  cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 11.900 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
 Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 11.900lei(1buc*11.900lei inclusiv TVA).

Documente justificative

10_St_piata_multifunctional.pdf - S_St_piata_multifunctional

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,100.00

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

Eligibil [LEI] 9,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,100.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:
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Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,518.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,518.00

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

Eligibil [LEI] 6,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,518.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,518.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,518.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,518.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,518.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,518.00

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

Eligibil [LEI] 6,518.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,518.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,518.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 350.00

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

Eligibil [LEI] 350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 350.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 9.100 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.518 lei, iar contributiile angajatorului de 350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin material (imbracaminte/incaltaminte) pentru 260 copii subactivitatea 3,2

Achiziţie:

260 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 78,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,000.00

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

Eligibil [LEI] 78,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 78,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Ne propunem sa furnizam produse necesare copiilor pentru participarea la invatamantul anteprescolar si prescolar (imbracaminte,
incaltaminte, articole de igiena). Pentru a putea primi sprijinul trebuie sa aiba sa fie respectat planul educational individualizat si schema
personalizata de sprijin pentru parinte, sa aiba frecventa regulata la cresa/gradinita, parintii sa participe la activitatea de consiliere si la
educatie parentala. Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate la numarul de copii din
grupul tinta. La momentul furnizarii comenzii sunt necesare informatii actualizate semestrial obtinute de expertii activitati copii cu marimile
necesare pentru obiectelor de imbracaminte si incaltaminte stabilite pentru achizitionat.
Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 78.000 lei  (260 copii*60 lei/semestru*5 semestre).

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale informare si publicitate subactivitatea 4.1

Materiale informare si publicitateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,190.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]190.00 1,190.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,190.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 4.1 sunt: 3 roll-up la un cost unitar inclusiv TVA de 396,66
lei/buc. Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a fost estimat la 1.190 lei inclusiv TVA. Cost
unitare optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.

Documente justificative

2_St_piata_mat_publicitare.pdf - S_St_piata_mat_publicitare

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile pentru derularea subactivitatii 4,1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru 12 actiuni cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile etc.)  în valoare de
297,50 lei inclusiv TVA/actiune (12 actiuni*297,50lei/actiune), suma totala inclusiv TVA fiind de 3.570 lei.

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,200.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,200.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,200.00

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

Eligibil [LEI] 4,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,200.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,360.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,360.00

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

Eligibil [LEI] 3,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,360.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
3.360 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.407 lei, iar contributiile angajatorului de 129 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,000.00

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

Eligibil [LEI] 28,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 28,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 28,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 800 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 28.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 20.312 lei, iar contributiile angajatorului de 1.077 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

129.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 129.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 129.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 129.00

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

Eligibil [LEI] 129.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 129.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 129.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
3.360 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.407 lei, iar contributiile angajatorului de 129 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

162.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 162.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 162.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 162.00

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

Eligibil [LEI] 162.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 162.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 162.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:
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Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,312.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,312.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,312.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,312.00

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

Eligibil [LEI] 20,312.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 20,312.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,312.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 800 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 28.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 20.312 lei, iar contributiile angajatorului de 1.077 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,407.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,407.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,407.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,407.00

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

Eligibil [LEI] 2,407.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,407.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,407.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
3.360 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.407 lei, iar contributiile angajatorului de 129 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,007.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,007.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,007.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,007.00

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

Eligibil [LEI] 3,007.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,007.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,007.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,077.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,077.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,077.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,077.00

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

Eligibil [LEI] 1,077.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,077.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,077.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 800 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 28.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 20.312 lei, iar contributiile angajatorului de 1.077 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,007.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,007.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,007.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,007.00

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

Eligibil [LEI] 3,007.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,007.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,007.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

162.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 162.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 162.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 162.00

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

Eligibil [LEI] 162.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 162.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 162.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.200 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.007 lei, iar contributiile angajatorului de 162 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli servicii catering subactivitatea 4,1

Servicii de cateringAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,403.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,403.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,800.00

Valoare TVA [LEI] 396.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,403.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]396.33 4,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile servicii de catering necesare in subactivitatea 4.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subactivitate a fost
bugetata suma de 4.800 lei inclusiv TVA (8 seminarii*20 participanti*30 lei/participant).

Documente justificative

6_St_piata_catering.pdf - S_St_piata_catering

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitatea 4.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,440.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,440.00

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

Eligibil [LEI] 13,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,440.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

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

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

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

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580Activitatea:
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de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

517.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 517.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 517.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 517.00

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

Eligibil [LEI] 517.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 517.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 517.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,625.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,625.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,625.00

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

Eligibil [LEI] 9,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,625.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,625.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

646.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 646.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 646.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 646.00

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

Eligibil [LEI] 646.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 646.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 646.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,032.00

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

Eligibil [LEI] 12,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

646.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 646.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 646.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 646.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 646.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 646.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 646.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT  cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,032.00

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

Eligibil [LEI] 12,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei, contributiile angajatului fiind de 5.013 lei iar contributiile angajatorului  269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactiviatea 4.2

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 4.2 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
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inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitatea 4.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,140.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,260.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,260.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,260.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,260.00

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

Eligibil [LEI] 22,260.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 22,260.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,260.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 636 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 22.260 lei,  contributiile angajatului fiind de 15.154 lei, iar contributiile angajatorului de 856 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 50,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,400.00

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

Eligibil [LEI] 50,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 50,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 50.400 lei, contributiile angajatului fiind de 36.110 lei iar contributiile angajatorului  1938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 50,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,400.00

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

Eligibil [LEI] 50,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 50,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un salariu net de 50.400 lei, contributiile angajatului fiind de 36.110 lei iar contributiile angajatorului  1.938 lei.

210



Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 50,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 50,400.00

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

Eligibil [LEI] 50,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 50,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 50.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 36.110 lei, iar contributiile angajatorului de 1.938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,440.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,440.00

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

Eligibil [LEI] 13,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,440.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

211



Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,260.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,260.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,260.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,260.00

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

Eligibil [LEI] 22,260.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 22,260.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,260.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 636 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
22.260 lei,  contributiile angajatului fiind de 15.154 lei, iar contributiile angajatorului de 856 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,625.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,625.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,625.00

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

Eligibil [LEI] 9,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,625.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,625.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

517.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 517.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 517.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 517.00

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

Eligibil [LEI] 517.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 517.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 517.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,110.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,110.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,110.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,110.00

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

Eligibil [LEI] 36,110.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,110.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,110.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 50.400 lei, contributiile angajatului fiind de 36.110 lei iar contributiile angajatorului  1938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,110.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,110.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,110.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,110.00

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

Eligibil [LEI] 36,110.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,110.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,110.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 50.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 36.110 lei, iar contributiile angajatorului de 1.938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,938.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,938.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,938.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,938.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,938.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,938.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,938.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 50.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 36.110 lei, iar contributiile angajatorului de 1.938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,938.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,938.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,938.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,938.00

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

Eligibil [LEI] 1,938.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,938.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,938.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 50.400 lei, contributiile angajatului fiind de 36.110 lei iar contributiile angajatorului  1938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,154.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,154.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,154.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,154.00

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

Eligibil [LEI] 15,154.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,154.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,154.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 636 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 22.260 lei,  contributiile angajatului fiind de 15.154 lei, iar contributiile angajatorului de 856 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,110.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,110.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,110.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,110.00

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

Eligibil [LEI] 36,110.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,110.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,110.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un salariu net de 50.400 lei, contributiile angajatului fiind de 36.110 lei iar contributiile angajatorului  1.938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

856.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 856.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 856.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 856.00

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

Eligibil [LEI] 856.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 856.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 856.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 636 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
22.260 lei,  contributiile angajatului fiind de 15.154 lei, iar contributiile angajatorului de 856 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,154.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,154.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,154.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,154.00

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

Eligibil [LEI] 15,154.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,154.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,154.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 636 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
22.260 lei,  contributiile angajatului fiind de 15.154 lei, iar contributiile angajatorului de 856 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:
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Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,938.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,938.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,938.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,938.00

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

Eligibil [LEI] 1,938.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,938.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,938.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 1.440 ore. Pentru această subactivitate expertul va
fi remunerat cu un salariu net de 50.400 lei, contributiile angajatului fiind de 36.110 lei iar contributiile angajatorului  1.938 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

856.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 856.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 856.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 856.00

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

Eligibil [LEI] 856.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 856.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 856.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 636 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 22.260 lei,  contributiile angajatului fiind de 15.154 lei, iar contributiile angajatorului de 856 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 4.3

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 4.3 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitatea 5.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,975.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 2.975 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*30 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu materiale educationale subactivitatea 5.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,666.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,023.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,023.34

Valoare TVA [LEI] 3,356.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,356.67 21,023.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,023.34

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Subactivitatea se adreseaza copiilor cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale si a celor institutionalizati, care au dificultati
suplimentare si specifice generate de situatia in care se afla. In unitatile scolare partenere/asociate in proiect sunt inregistrati aproximativ
70 de copii cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale si aproximativ 30 copii institutionalizati.Documente reprezinta minimum
prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari,
postari pe canalul de comunicare creat pe proiect, cu respectarea principiilor de confidentialitate, constituind fondul documentar al
proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management
ce va fi elaborata. Cheltuielile cu materialele educationale necesare derulării subactivităţii 5.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru
aceasta subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale educationale  în
valoare de 21.023,34 lei inclusiv TVA (52,56 lei/copil*400 copii).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale personal de sprijin, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

62,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 124,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 124,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 124,000.00

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

Eligibil [LEI] 124,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 124,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 124,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 124.000 lei (62.000 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 92.268 lei (46.134 lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 4.770 lei (2.385 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Cheltuieli salariale terapeut (psihoterapie), pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

88,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 88,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 88,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 88,200.00

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

Eligibil [LEI] 88,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 88,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 88,200.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Terapeut, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In
subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 2.520 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 88.200 lei,
contributiile angajatului fiind de 63.178 lei, iar contributiile angajatorului de 3.392 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

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

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

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

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

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

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,005.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

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

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 108.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

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

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,005.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

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

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 108.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 80 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru terapeut

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

63,178.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,178.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 63,178.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,178.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 63,178.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 63,178.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 63,178.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Terapeut, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In
subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 2.520 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 88.200 lei,
contributiile angajatului fiind de 63.178 lei, iar contributiile angajatorului de 3.392 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru terapeut

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,392.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,392.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,392.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,392.00

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

Eligibil [LEI] 3,392.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,392.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,392.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Terapeut, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni, 4 ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In
subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 2.520 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 88.200 lei,
contributiile angajatului fiind de 63.178 lei, iar contributiile angajatorului de 3.392 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru personal de sprijin

Achiziţie:
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2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

46,134.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 92,268.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 92,268.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 92,268.00

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

Eligibil [LEI] 92,268.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 92,268.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 92,268.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 124.000 lei (62.000 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 92.268 lei (46.134 lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 4.770 lei (2.385 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajtor pentru personal de sprijin

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,385.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,770.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,770.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,770.00

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

Eligibil [LEI] 4,770.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,770.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,770.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 124.000 lei (62.000 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 92.268 lei (46.134 lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 4.770 lei (2.385 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea
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98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementarea
proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 5.2

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 5.2 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli subcontractare activitati de fizioterapie subactivitatea 5.2

Servicii fizioterapieAchiziţie:

40 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,700.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Subactivitatea se adreseaza copiilor cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale si a celor institutionalizati, care au dificultati
suplimentare si specifice generate de situatia in care se afla. In unitatile scolare partenere/asociate in proiect sunt inregistrati aproximativ
70 de copii cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale si aproximativ 30 copii institutionalizati.
Pentru cresterea adaptarii acestora in invatamantul de masa propunem sprijinirea copiilor cu dizabilitati care au recomandare de
fizioterapie prin suportarea costurilor pentru 30 sedinte de fizioterapie pe durata proiectului- pentru justificarea nevoii de interventie va fi
necesara prezentarea de documente medicale. Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu
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alte documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe canalul de comunicare creat pe proiect,
cu respectarea principiilor de confidentialitate, constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori de cate ori este nevoie
institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de management ce va fi elaborata. A fost estimata suma de
35.700 lei pentru subcontractarea serviciilor de fizioterapie pentru 40 copii (40 copii*29,75 lei/sedinta*30 sedinte).

Documente justificative

4_St_piata_serv_fizioterapie.pdf - S_St_piata_serv_fizioterapie

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile pentru derulare subactivitatea 5.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru informare si publicitate subactivitatea 5.3

Materiale informare si publicitateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,583.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,834.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,583.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,834.16

Valoare TVA [LEI] 1,250.83 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,583.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,250.83 7,834.16

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,834.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Materialele de informare si publicitate necesare pentru derularea subactivitatii 5.3 sunt: 1 comunicat de presa la un cost unitar inclusiv
TVA de 297,50 lei; 3.000 pliante la un cost unitar inclusiv TVA de 1,98 lei/buc; 4 roll-up la un cost unitar inclusiv TVA de 396,66 lei/buc.
Astfel costul materialelor de informare si publicitate pentru aceasta subactivitate a fost estimat la 7.834,16 lei inclusiv TVA. Cost unitare
optime pentru acestea, au fost stabilite în limita costurilor practicate pe piaţă în momentul scrierii proiectului.

Documente justificative

2_St_piata_mat_publicitare.pdf - S_St_piata_mat_publicitare

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,000.00

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

Eligibil [LEI] 21,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 21,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 21.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 14.535 lei, iar contributiile angajatorului de 808 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 808.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 808.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 21.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 14.535 lei, iar contributiile angajatorului de 808 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,535.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,535.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,535.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,535.00

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

Eligibil [LEI] 14,535.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,535.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,535.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 21.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 14.535 lei, iar contributiile angajatorului de 808 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:
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Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli servicii catering pentru 1 workshop si 1 eveniment subactivitatea 5.3

Servicii de cateringAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,752.29Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,752.29 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,000.00

Valoare TVA [LEI] 247.71 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,752.29 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]247.71 3,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile servicii de catering necesare in subactivitatea 5.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta subactivitate a fost
bugetata suma de 3.000 lei inclusiv TVA (1 workshop*30 participanti*50 lei/participant si 1 eveniment*50 participanti*30 lei/participant).

Documente justificative

6_St_piata_catering.pdf - S_St_piata_catering

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile derulare subactivitatea 6.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,925.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 8.925 lei inclusiv TVA (30 luni*148,75 lei/luna*2 clase).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit
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Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert scoala de dupa scoala, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 21 lei/h

Achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

42,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 252,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 252,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 252,000.00

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

Eligibil [LEI] 252,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 252,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 252,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

6 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala <5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 252.000 lei (42.000 lei *6experti),  contributiile angajatului fiind de 180.444 lei (30.074 lei*6experti), iar
contributiile angajatorului de 9.690 lei (1.615 lei*6experti).
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Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert scoala de dupa scoala

Achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,615.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,690.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,690.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,690.00

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

Eligibil [LEI] 9,690.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,690.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,690.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

6 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala <5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 252.000 lei (42.000 lei *6experti),  contributiile angajatului fiind de 180.444 lei (30.074 lei*6experti), iar
contributiile angajatorului de 9.690 lei (1.615 lei*6experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati expert scoala de dupa scoala

Achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,074.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 180,444.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 180,444.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 180,444.00

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

Eligibil [LEI] 180,444.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 180,444.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 180,444.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

6 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala <5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 252.000 lei (42.000 lei *6experti),  contributiile angajatului fiind de 180.444 lei (30.074 lei*6experti), iar
contributiile angajatorului de 9.690 lei (1.615 lei*6experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin material acordat sub forma de hrana pentru 108 copii subactivitatea 6.1

Achiziţie:

108 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,360.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 362,880.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 362,880.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 362,880.00

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

Eligibil [LEI] 362,880.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 362,880.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 362,880.00
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Subactivitatea se realizeaza pe durata a 5 semestre scolare, in prima perioada a proiectului realizandu-se materialele necesare,
programa/curricula, instrumentele educationale etc. La  activitatea de tip scoala de dupa scoala vor participa 108 de elevi dintre 6-16 ani
din unitatile de invatamant partenere/asociate in functie de nevoile identificate si strabilite in planul educational individualizat (in special
cei cu rezultate scolare slabe).
Actiuni realizate in cadrul programului afterschool/scoala de dupa scoala:
a) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare;
b) activităţi de suport pentru efectuarea temelor;
c) activităţi remediale, recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.
Copiii care participa la activitati de tipul „scoala de dupa scoala” vor primi hrana calda (serviciu subcontractat), conditionat si de prezenta
la scoala, nu doar la aceasta subactivitate. Fiind conditionata de participarea copiilor la activitatile educationale, se va realiza o procedura
de furnizare a hranei calde pentru elevii participanti, adusa la cunostinta parintilor.
In baza prezentelor zilnice coordonatorul subactivitatii se va asigura ca toti copiii din GT prezenti primesc hrana calda, se va realiza
comanda zilnica cu numarul portii (pt efiecientizarea costurilor), fiind semnat un proces verbal de predare/primire intocmit zilnic cu
furnizorul. Suma totală a acestui serviciu subcontractat este de 362.880 lei inclusiv TVA, (108 copii*21 zile/luna*20 luni*8 lei/copil).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 6.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,750.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 29.750 lei inclusiv TVA (991,66 lei/luna*30 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale personal de sprijin, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,920.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,840.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,840.00

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

Eligibil [LEI] 19,840.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 19,840.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,840.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 320 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 19.840 lei (9.920 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 14.768 lei (7.384 lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 764 lei (382 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor engleza, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,600.00

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

Eligibil [LEI] 49,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 49,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor engleza, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora.
In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor sportiv, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,600.00

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

Eligibil [LEI] 49,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 49,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor sportiv, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor pictura, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,600.00

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

Eligibil [LEI] 49,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 49,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor pictura, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,840.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,840.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,840.00

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

Eligibil [LEI] 14,840.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,840.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,840.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 424 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 14.840 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.627 lei, iar contributiile angajatorului de 571 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
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remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor muzica, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,600.00

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

Eligibil [LEI] 49,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 49,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor muzica, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor IT, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,600.00

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

Eligibil [LEI] 49,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 49,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Instructor IT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor sportiv

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,893.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,893.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,893.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,893.00

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

Eligibil [LEI] 36,893.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,893.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,893.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor sportiv, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,627.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,627.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,627.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,627.00

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

Eligibil [LEI] 10,627.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,627.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,627.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 424 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 14.840 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.627 lei, iar contributiile angajatorului de 571 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor sportiv

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,908.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,908.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,908.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,908.00

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

Eligibil [LEI] 1,908.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,908.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,908.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor sportiv, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

571.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 571.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 571.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 571.00

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

Eligibil [LEI] 571.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 571.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 571.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 424 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 14.840 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.627 lei, iar contributiile angajatorului de 571 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor engleza

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,908.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,908.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,908.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,908.00

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

Eligibil [LEI] 1,908.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,908.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,908.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor engleza, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora.
In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru personal de sprijin

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,384.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,768.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,768.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,768.00

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

Eligibil [LEI] 14,768.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,768.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,768.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 320 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 19.840 lei (9.920 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 14.768 lei (7.384 lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 764 lei (382 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru personal de sprijin

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

382.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 764.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 764.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 764.00

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

Eligibil [LEI] 764.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 764.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 764.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 320 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 19.840 lei (9.920 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 14.768 lei (7.384 lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 764 lei (382 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor muzica
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,908.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,908.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,908.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,908.00

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

Eligibil [LEI] 1,908.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,908.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,908.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor muzica, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor engleza

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,893.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,893.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,893.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,893.00

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

Eligibil [LEI] 36,893.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,893.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,893.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor engleza, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora.
In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor IT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,893.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,893.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,893.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,893.00

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

Eligibil [LEI] 36,893.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,893.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,893.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor IT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor muzica

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,893.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,893.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,893.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,893.00

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

Eligibil [LEI] 36,893.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,893.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,893.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor muzica, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor IT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,908.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,908.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,908.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,908.00

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

Eligibil [LEI] 1,908.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,908.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,908.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor IT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor pictura

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,908.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,908.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,908.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,908.00

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

Eligibil [LEI] 1,908.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,908.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,908.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor pictura, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor pictura

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,893.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,893.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,893.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,893.00

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

Eligibil [LEI] 36,893.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,893.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,893.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor pictura, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.600 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 49.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 36.893 lei, iar contributiile angajatorului de 1.908 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 6.2

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
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proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 6.2 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 6.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 9.916,66 lei inclusiv TVA (495,83 lei*10 tabere*2 ani).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert scoala de dupa scoala, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 21 lei/h

Achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,920.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 65,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 65,520.00

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

Eligibil [LEI] 65,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 65,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 65,520.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

6 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala <5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.3 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 65.520 lei (10.920 lei *6experti),  contributiile angajatului fiind de 46.926 lei (7.821 lei*6experti), iar
contributiile angajatorului de 2.520 lei (420 lei*6experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale personal de sprijin, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,400.00

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

Eligibil [LEI] 12,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 12.400 lei (6.200 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 9.234 lei (4.617lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 476 lei (238 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor pictura, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,990.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,990.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,990.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,990.00

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

Eligibil [LEI] 8,990.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,990.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,990.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor pictura, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor sportiv, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,990.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,990.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,990.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,990.00

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

Eligibil [LEI] 8,990.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,990.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,990.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor sportiv, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor engleza, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,990.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,990.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,990.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,990.00

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

Eligibil [LEI] 8,990.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,990.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,990.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor engleza, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora.
In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor IT, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,990.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,990.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,990.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,990.00

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

Eligibil [LEI] 8,990.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,990.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,990.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor IT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale instructor muzica, pe o perioada de 30 luni, 3h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,990.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,990.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,990.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,990.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 8,990.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,990.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,990.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor muzica, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert organizare evenimente, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,000.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,000.00

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

Eligibil [LEI] 14,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert scoala de dupa scoala

Achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,821.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 46,926.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 46,926.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 46,926.00

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

Eligibil [LEI] 46,926.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 46,926.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 46,926.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

6 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala <5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.3 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 65.520 lei (10.920 lei *6experti),  contributiile angajatului fiind de 46.926 lei (7.821 lei*6experti), iar
contributiile angajatorului de 2.520 lei (420 lei*6experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru personal de sprijin

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,617.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,234.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,234.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,234.00

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

Eligibil [LEI] 9,234.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,234.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,234.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 12.400 lei (6.200 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 9.234 lei (4.617lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 476 lei (238 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru personal de sprijin

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

238.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 476.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 476.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 476.00

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

Eligibil [LEI] 476.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 476.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 476.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti personal de sprijin, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare , 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 31 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 12.400 lei (6.200 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 9.234 lei (4.617lei*2experti), iar
contributiile angajatorului de 476 lei (238 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor pictura

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,693.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,693.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,693.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,693.00

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

Eligibil [LEI] 6,693.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,693.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,693.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor pictura, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cuActivitatea:
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varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor pictura

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

346.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 346.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 346.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 346.00

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

Eligibil [LEI] 346.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 346.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 346.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor pictura, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor sportiv

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,693.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,693.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,693.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,693.00

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

Eligibil [LEI] 6,693.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,693.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,693.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor sportiv, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor sportiv

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

346.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 346.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 346.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 346.00

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

Eligibil [LEI] 346.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 346.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 346.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor sportiv, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert scoala de dupa scoala

Achiziţie:

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

420.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,520.00

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

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

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,520.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

6 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala <5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.3 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertul va fi
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remunerat cu un salariu net de 65.520 lei (10.920 lei *6experti),  contributiile angajatului fiind de 46.926 lei (7.821 lei*6experti), iar
contributiile angajatorului de 2.520 lei (420 lei*6experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor engleza

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,693.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,693.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,693.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,693.00

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

Eligibil [LEI] 6,693.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,693.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,693.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Instructor engleza, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora.
In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor engleza

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

346.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 346.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 346.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 346.00

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

Eligibil [LEI] 346.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 346.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 346.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor engleza, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora.
In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor IT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,693.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,693.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,693.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,693.00

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

Eligibil [LEI] 6,693.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,693.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,693.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor IT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor IT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

346.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 346.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 346.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 346.00

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

Eligibil [LEI] 346.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 346.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 346.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor IT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru instructor muzica

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,693.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,693.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,693.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,693.00

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

Eligibil [LEI] 6,693.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,693.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,693.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor muzica, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru instructor muzica

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

346.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 346.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 346.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 346.00

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

Eligibil [LEI] 346.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 346.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 346.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Instructor muzica, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 3 ore/zi, la o remunerare neta de 31 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 290 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.990 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.693 lei, iar contributiile angajatorului de 346 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,027.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,027.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,027.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,027.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 10,027.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,027.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,027.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru  expert organizare evenimente

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

538.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 538.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 538.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 538.00

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

Eligibil [LEI] 538.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 538.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 538.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert organizare evenimente, experienta profesioanala <5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin material acordat sub forma de hrana pentru 580 copii subactivitatea 6.3

Achiziţie:
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580 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

120.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 69,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 69,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 69,600.00

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

Eligibil [LEI] 69,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 69,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 69,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Toti cei 580 elevi cu varstele intre 6 si 16 ani vor participa in fiecare vara la o tabara de vara de cate o saptamana (10 saptamani - 10
tabere – aproximativ 58 de copii din GT intr-o tabara). In derularea acestor tabere de vara se vor implica expertii care au derulat activitati
cu copii, fiind organizate activitati cu urmatoarele obiective educationale:
a) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare, activităţi remediale, recuperare şi remediere
pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
b) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
c) activităţi de încurajare a lecturii independente si de dezvoltare a cunostintelor generale;
d) activitati pentru dezvoltarea talentelor si abilitatilor (pe domeniile atelierelor);
e) spiritul de echipă, abilităţile de leadership, stima de sine.
Se va realiza un program pentru fiecare zi a saptamananii, astfel incat, fiecare copil sa poata experimenta activitatile de la subpunctul d)
pentru toate cele 5 tipuri de ateliere, toti sa participe la subpunctul c) si e), si individualizat, in functie de specificul si nevoile identificate la
nivelul fiecarui copil, sa participe la punctele a) si b).Copiii din GT care participa la tabara de vara vor primi hrana calda, conditionat de
prezenta la activitati. Suma totală a acestui serviciu subcontractat este de 69.600 lei inclusiv TVA, (580 copii*5 zile*8 lei/copil*3 vacante).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 6.3

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,975.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 6.3 a fost prevazuta suma de 2.975 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia (495,83 lei*3 vacante*2 luni).
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Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 7.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,975.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 2.975 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*30 luni).

Documente justificative

St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P2_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,080.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,080.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,080.00

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

Eligibil [LEI] 10,080.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,080.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 10.080 lei, contributiile angajatului fiind de 7.218 lei iar contributiile angajatorului  388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,080.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,080.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,080.00

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

Eligibil [LEI] 10,080.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,080.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 10.080 lei, contributiile angajatului fiind de 7.218 lei iar contributiile angajatorului  388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,080.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,080.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,080.00

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

Eligibil [LEI] 10,080.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,080.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 10.080 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.218 lei, iar contributiile angajatorului de 388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,218.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,218.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,218.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,218.00

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

Eligibil [LEI] 7,218.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,218.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,218.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

283



Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 10.080 lei, contributiile angajatului fiind de 7.218 lei iar contributiile angajatorului  388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

388.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 388.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 388.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 388.00

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

Eligibil [LEI] 388.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 388.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 388.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 10.080 lei, contributiile angajatului fiind de 7.218 lei iar contributiile angajatorului  388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

388.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 388.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 388.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 388.00

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

Eligibil [LEI] 388.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 388.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 388.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 10.080 lei, contributiile angajatului fiind de 7.218 lei iar contributiile angajatorului  388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,218.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,218.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,218.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,218.00

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

Eligibil [LEI] 7,218.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,218.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,218.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 10.080 lei, contributiile angajatului fiind de 7.218 lei iar contributiile angajatorului  388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

388.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 388.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 388.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 388.00

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

Eligibil [LEI] 388.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 388.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 388.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 10.080 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.218 lei, iar contributiile angajatorului de 388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,218.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,218.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,218.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,218.00

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

Eligibil [LEI] 7,218.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,218.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,218.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 288 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 10.080 lei,  contributiile angajatului fiind de 7.218 lei, iar contributiile angajatorului de 388 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 7.1

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.1 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 7.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,975.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 7.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 2.975 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*30 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,440.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,440.00

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

Eligibil [LEI] 13,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,440.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,440.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,440.00

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

Eligibil [LEI] 13,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,440.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 13.440 lei, contributiile angajatului fiind de 9.625 lei iar contributiile angajatorului  517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,440.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,440.00

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

Eligibil [LEI] 13,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,440.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 13.440 lei, contributiile angajatului fiind de 9.625 lei iar contributiile angajatorului  517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:
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Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

517.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 517.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 517.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 517.00

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

Eligibil [LEI] 517.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 517.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 517.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 13.440 lei, contributiile angajatului fiind de 9.625 lei iar contributiile angajatorului  517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,625.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,625.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,625.00

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

Eligibil [LEI] 9,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,625.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,625.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 13.440 lei, contributiile angajatului fiind de 9.625 lei iar contributiile angajatorului  517 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

517.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 517.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 517.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 517.00

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

Eligibil [LEI] 517.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 517.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 517.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 13.440 lei, contributiile angajatului fiind de 9.625 lei iar contributiile angajatorului  517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

517.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 517.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 517.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 517.00

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

Eligibil [LEI] 517.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 517.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 517.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,625.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,625.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,625.00

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

Eligibil [LEI] 9,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,625.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,625.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 13.440 lei,  contributiile angajatului fiind de 9.625 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,625.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,625.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,625.00

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

Eligibil [LEI] 9,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,625.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,625.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 384 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 13.440 lei, contributiile angajatului fiind de 9.625 lei iar contributiile angajatorului  517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli deplasare subactivitatea 7.2

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,916.66

Valoare TVA [LEI] 1,583.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,583.33 9,916.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,916.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul pentru combustibilul necesar deplasărilor experţilor Solicitantului, pentru realizarea activităţilor şi atingerea rezultatelor proiectului,
s-a calculat în funcţie de numărul experţilor care se vor deplasa, costul unitar şi numărul de călătorii care vor fi efectuate pe durata
proiectului. Calcului transportului se va realiza pe formula agreată de lege, adică nr.km*consum de 7,5%*cost unitar/l combustibil.
Pentru realizarea subactivitatii 7.2 a fost prevazuta suma de 9.916,66 lei inclusiv TVA pentru pachet cuprinzand combustibilul necesar
deplasarii pentru implementarea acesteia.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

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

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

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

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare net de 24lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

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

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,032.00

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

Eligibil [LEI] 12,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

646.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 646.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 646.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 646.00

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

Eligibil [LEI] 646.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 646.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 646.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

646.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 646.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 646.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 646.00

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

Eligibil [LEI] 646.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 646.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 646.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,032.00

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

Eligibil [LEI] 12,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

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

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 108.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

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

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,005.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:
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Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin financiar pentru 480 copii subactivitatea 8.1

Achiziţie:

480 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 384,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 384,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 384,000.00

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

Eligibil [LEI] 384,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 384,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 384,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In functie de planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin pentru parinte, in functie de prezenta la activitatile
educationale, 480 elevi cu varsta intre 6 si 16 ani recrutati in GT vor beneficia de sprijin financiar in valoare de 40 lei/luna. S-a facut o
medie pentru calculul subventiei necesare, tinand cont de faptul ca nu toti copii vor fi identificati din prima luna de implementare a
activitatilor educationale.Se va elabora o procedura de acordare a sprijinului financiar, elaborata de expertii participanti la subactivitate. In
procedura de acordare se va tine cont de frecventa regulata a copiilor la programele educationale stabilite prin planul educationalizat
individualizat, de participarea parintilor la consiliere si educatie parentala (urmarindu-se respectarea Anexei 6 la Ghid). Pentru această
subactivitate a fost bugetata suma de 384.000lei (480 copii*40 lei/luna*20luni).

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

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

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

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

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,800.00

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

Eligibil [LEI] 16,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

646.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 646.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 646.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 646.00

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

Eligibil [LEI] 646.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 646.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 646.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,032.00

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

Eligibil [LEI] 12,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

646.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 646.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 646.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 646.00

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

Eligibil [LEI] 646.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 646.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 646.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,032.00

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

Eligibil [LEI] 12,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 480 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 16.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 12.032 lei, iar contributiile angajatorului de 646 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

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

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 108.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

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

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,005.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin material (imbracaminte/incaltaminte/hrana/produse igiena pentru 580 copii subactivitatea 8.2

Achiziţie:

580 copiiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 145,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 145,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 145,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 145,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 145,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 145,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Ne propunem sa furnizam produse necesare pentru participarea la scoala a celor 580 copii cu varsta intre 6 si 16 ani (imbracaminte,
incaltaminte). Pentru a putea primi sprijinul trebuie sa aiba sa fie respectat planul educational individualizat si schema personalizata de
sprijin pentru parinte, sa aiba frecventa regulata la scoala, parintii sa participe la activitatea de consiliere si la educatie parentala.
Se va realiza o procedura de achizitie produse in corelatie cu nevoile de produse identificate la numarul de elevi din grupul tinta in furnctie
de prezente la scoala si participare la activitatile prevazute in planul educational individualizat.Pentru aceasta subactivitate a fost
bugetata, suma de 145.000 lei inclusiv TVA (580 copii*50 lei/copil*5 semestre).

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 9.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,140.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,000.00

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

Eligibil [LEI] 14,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,816.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,816.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,816.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,816.00

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

Eligibil [LEI] 4,816.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,816.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,816.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 172 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.816 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.448 lei, iar contributiile angajatorului de 185 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,000.00

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

Eligibil [LEI] 14,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 14,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1  va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

538.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 538.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 538.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 538.00

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

Eligibil [LEI] 538.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 538.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 538.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1  va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:
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Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,027.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,027.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,027.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,027.00

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

Eligibil [LEI] 10,027.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,027.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,027.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

538.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 538.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 538.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 538.00

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

Eligibil [LEI] 538.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 538.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 538.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,448.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,448.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,448.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,448.00

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

Eligibil [LEI] 3,448.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,448.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,448.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 172 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.816 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.448 lei, iar contributiile angajatorului de 185 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

185.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 185.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 185.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 185.00

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

Eligibil [LEI] 185.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 185.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 185.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 172 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
4.816 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.448 lei, iar contributiile angajatorului de 185 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,027.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,027.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,027.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,027.00

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

Eligibil [LEI] 10,027.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,027.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,027.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1  va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 14.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.027 lei, iar contributiile angajatorului de 538 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 3.500 lei, contributiile angajatului fiind de 2.507 lei iar contributiile angajatorului  135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 9.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,570.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - S_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (psiholog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

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

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,460.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2  va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

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

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,680.00

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

Eligibil [LEI] 1,680.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,680.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,680.00
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (asistent social) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

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

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,460.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910 lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert specialist (pedagog) , pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

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

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,460.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910 lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

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

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialsit (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,910.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910 lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2  va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator expert GT

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

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

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910 lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

64.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64.00

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

Eligibil [LEI] 64.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 64.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 64.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,203.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,203.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,203.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,203.00

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

Eligibil [LEI] 1,203.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,203.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,203.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) ,2 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

269.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 269.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 269.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 269.00

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

Eligibil [LEI] 269.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 269.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 269.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2  va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru exper specialist (psiholog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00

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

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,910.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (psiholog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o
remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert specialist (asistent social)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

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

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (asistent social), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi
fiecare, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910 lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert specialist (pedagog)

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00

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

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,910.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert specialist (pedagog), experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4 ore/zi fiecare, la
o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea  9.2 va lucra un numar de 156 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat
cu un salariu net de 5.460 lei, contributiile angajatului fiind de 3.910 lei iar contributiile angajatorului  210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,013.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,013.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,013.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,013.00

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

Eligibil [LEI] 5,013.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,013.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,013.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.000 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.013 lei, iar contributiile angajatorului de 269 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

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

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert proceduri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 2h/zi la o remunerare neta de 42 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,704.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,704.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,704.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,704.00

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

Eligibil [LEI] 4,704.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,704.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,704.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 112 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.704 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.362 lei, iar contributiile angajatorului de 181 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT-cu rol de coordonare, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 6h/zi la o remunerare neta de 35 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,500.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 10.1  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,362.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,362.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,362.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,362.00

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

Eligibil [LEI] 3,362.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,362.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,362.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 112 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.704 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.362 lei, iar contributiile angajatorului de 181 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT cu rol  de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 10.1  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00

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

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

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

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,507.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,507.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,507.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,507.00

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

Eligibil [LEI] 2,507.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,507.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,507.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6 ore/zi, la o remunerare neta de
35 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

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

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,016.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT cu rol de coordonare

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

135.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 135.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 135.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 135.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 135.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 135.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 135.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT – cu rol de coordonare, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 6
ore/zi, la o remunerare neta de 35 lei/ora. In subactivitatea 10.1  va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.500 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.507 lei, iar contributiile angajatorului de 135 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert proceduri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

181.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 181.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 181.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 181.00

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

Eligibil [LEI] 181.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 181.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 181.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert proceduri educationale, experienta profesioanala intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi,
la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 112 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 4.704 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.362 lei, iar contributiile angajatorului de 181 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Subventii participare cadre didactice la programe de dezvoltare competente transversale subactivitatea 10.1

Achiziţie:
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50 cadre didacticeCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 45,000.00

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

Eligibil [LEI] 45,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 45,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 45,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceasta subactivitate presupune furnizarea de stimulente/an scolar/de scoala participanta, stabilit in baza unui concurs de mini-proiecte
de practica conform Anexei 7 la GS CS AP 6. Pentru această subactivitate a fost bugetata suma de 45.000lei (2 persoane*7 scoli*5
semestre scolare*700 lei), subventii pentru participarea la programe de dezvoltare competente transversale.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente şi cursuri de formareSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii FP aferente realizarii programului de dezvoltare competente transversale subactivitatea 10.1

Servicii de formare profesionalaAchiziţie:

260 cadre
didactice

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 104,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 104,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 104,000.00

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

Eligibil [LEI] 104,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 104,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 104,000.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru achizitionarea serviciilor aferente realizarii programului de dezvoltare competente transversale s-a estimat un cost total de 104.000
lei (260 cadre didactice*400 lei/cadru didactic). In bugetul subcontractarii sunt incluse toate costuri necesare implementarii formarii
profesionale, pentru estimarea valorii au fost luate in calcul costurile generate de formare profesionala daca solicitantul sau unul dintre
parteneri ar fi fost acreditat ca furnizor de formare profesionala (costuri cu lectorii pentru teorie si practica, costurile cu evaluatorii, costuri
pentru materiale suport, materiale practica, costuri cu spatiile pentru teorie si practica, asigurarea unei mese/zi participata la
curs/beneficiar, taxe eliberare diplome).

Documente justificative

5_St_piata_FP.pdf - S_St_piata_FP

Activitatea 11. Managementul de proiectActivitatea:

Subactivitatea 11.1. Asigurarea managementului proiectului.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect
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23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net manager proiect, cu o experienţă mai mare cuprinsa intre 5-10 ani, pe o perioadă de 36 luni, cu o fracţiune
de normă de 6 ore/zi, la o remuneraţie neta pe oră de 49 lei

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

222,264.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 222,264.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 222,264.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 222,264.00

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

Eligibil [LEI] 222,264.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 222,264.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 222,264.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Manager proiect, cu o experienţă mai mare cuprinsa intre 5-10 ani, pe o perioadă de 36 luni, cu o fracţiune de normă de 6 ore/zi, la o
remuneraţie neta pe oră de 49 lei. Astfel, managerul de proiect va fi remunerat pe întreaga perioadă cu un salari net de 222,264lei
(6h/zi*21zile lucrătoare/lună*49lei/h*36luni), contributiile angajatului sunt de 159.228 lei, iar contribuţiile angajatorului pentru manager
proiect pentru întreaga perioadă sunt de 8.532. Managerul de proiect va fi decontat de la cheltuieli directe.

Documente justificative

-

Activitatea 11. Managementul de proiectActivitatea:

Subactivitatea 11.1. Asigurarea managementului proiectului.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de manager proiect

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

159,228.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 159,228.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 159,228.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 159,228.00

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

Eligibil [LEI] 159,228.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 159,228.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 159,228.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Manager proiect, cu o experienţă mai mare cuprinsa intre 5-10 ani, pe o perioadă de 36 luni, cu o fracţiune de normă de 6 ore/zi, la o
remuneraţie neta pe oră de 49 lei. Astfel, managerul de proiect va fi remunerat pe întreaga perioadă cu un salari net de 222,264lei
(6h/zi*21zile lucrătoare/lună*49lei/h*36luni), contributiile angajatului sunt de 159.228 lei, iar contribuţiile angajatorului pentru manager
proiect pentru întreaga perioadă sunt de 8.532. Managerul de proiect va fi decontat de la cheltuieli directe.

Documente justificative

-

341



Componenta 1  Lider- FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

Activitatea 11. Managementul de proiectActivitatea:

Subactivitatea 11.1. Asigurarea managementului proiectului.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de manager proiect

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,532.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,532.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,532.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,532.00

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

Eligibil [LEI] 8,532.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,532.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,532.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Manager proiect, cu o experienţă mai mare cuprinsa intre 5-10 ani, pe o perioadă de 36 luni, cu o fracţiune de normă de 6 ore/zi, la o
remuneraţie neta pe oră de 49 lei. Astfel, managerul de proiect va fi remunerat pe întreaga perioadă cu un salari net de 222,264lei
(6h/zi*21zile lucrătoare/lună*49lei/h*36luni), contributiile angajatului sunt de 159.228 lei, iar contribuţiile angajatorului pentru manager
proiect pentru întreaga perioadă sunt de 8.532. Managerul de proiect va fi decontat de la cheltuieli directe.

Documente justificative

-

Activitatea 11. Managementul de proiectActivitatea:

Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.Subactivitatea:

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

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art.68

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

628,032.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 628,032.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 628,032.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 628,032.00

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

Eligibil [LEI] 628,032.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 628,032.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 628,032.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea  articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
628.032,00 lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect
(responsabil financiar, asistent manager, expert achizitii publice, expert informare si publicitate, insprctor Resurse Umane, jurist, etc),
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salarii si contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert actiuni contabile, sofer, etc), auditor financiar, utilitati
sediu, servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare, cheltuieli
financiare si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 628.032,00  lei va avea un TVA in valoare de 15.000 lei pentru cheltuielile
indirecte care nu cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.

Documente justificative

-

Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 1.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru 12 actiuni cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile etc.)  în valoare de
297,50 lei inclusiv TVA/actiune (12 actiuni*297,50lei/actiune), suma totala inclusiv TVA fiind de 3.570 lei.

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,680.00

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

Eligibil [LEI] 1,680.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 33.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,680.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,646.40

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

343



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert cresa , pe o perioada de 30 luni, 2h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,960.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,920.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,920.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,920.00

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

Eligibil [LEI] 9,920.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 198.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,920.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,721.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.1 vor lucra un numar de 160 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 9.920 lei (4.960 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 7.384 lei (3.692 lei*2experti), iar contributiile angajatorului de
382 lei (191 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,680.00

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

Eligibil [LEI] 1,680.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 33.60
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,680.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,646.40

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 1.680 lei,
contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

191.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 382.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 382.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 382.00

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

Eligibil [LEI] 382.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7.64

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 382.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 374.36

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.1 vor lucra un numar de 160 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 9.920 lei (4.960 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 7.384 lei (3.692 lei*2experti), iar contributiile angajatorului de
382 lei (191 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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64.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64.00

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

Eligibil [LEI] 64.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 64.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62.72

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,203.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,203.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,203.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,203.00

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

Eligibil [LEI] 1,203.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 24.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,203.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,178.94

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 1.680 lei,
contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,203.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,203.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,203.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,203.00

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

Eligibil [LEI] 1,203.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 24.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,203.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,178.94

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

64.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64.00

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

Eligibil [LEI] 64.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 64.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62.72

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.1. Campanie trimestriala in comunitate de animare, constientizare si sensibilizare a comunitatii cuSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,692.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,384.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,384.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,384.00

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

Eligibil [LEI] 7,384.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 147.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,384.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,236.32

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.1 vor lucra un numar de 160 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 9.920 lei (4.960 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 7.384 lei (3.692 lei*2experti), iar contributiile angajatorului de
382 lei (191 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 1.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,997.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit
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Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,120.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,120.00

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

Eligibil [LEI] 15,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 302.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,817.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,120.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,120.00

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

Eligibil [LEI] 15,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 302.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,817.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
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15.120 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert cresa , pe o perioada de 30 luni, 2h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,060.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,120.00

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

Eligibil [LEI] 16,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 322.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,797.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.2 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

310.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 620.00

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

Eligibil [LEI] 620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 607.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.2 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,000.00

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

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 240.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,760.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.2 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

582.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 582.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 582.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 582.00

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

Eligibil [LEI] 582.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11.64

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 582.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 570.36

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
15.120 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

582.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 582.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 582.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 582.00

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

Eligibil [LEI] 582.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11.64

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 582.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 570.36

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,827.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,827.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,827.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,827.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,827.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 216.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,827.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,610.46

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.2. Inscrierea a 260 de copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa sau gradinita, in functie de varsta si deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,827.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,827.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,827.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,827.00

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

Eligibil [LEI] 10,827.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 216.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,827.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,610.46

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 1.2 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
15.120 lei,  contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 1.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,997.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 1.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert cresa , pe o perioada de 30 luni, 2h/zi la o remunerare bruta de 45 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,060.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,120.00

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

Eligibil [LEI] 16,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 322.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,797.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.3 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,120.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,120.00

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

Eligibil [LEI] 15,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 302.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,817.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,120.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,120.00

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

Eligibil [LEI] 15,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 302.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,817.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:
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Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,827.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,827.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,827.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,827.00

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

Eligibil [LEI] 10,827.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 216.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,827.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,610.46

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,000.00

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

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 240.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,760.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.3 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative
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-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

310.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 620.00

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

Eligibil [LEI] 620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 607.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 1.3 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

582.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 582.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 582.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 582.00

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

Eligibil [LEI] 582.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11.64

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 582.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 570.36

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,827.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,827.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,827.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,827.00

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

Eligibil [LEI] 10,827.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 216.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,827.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,610.46

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 1. Realizarea unei campanii continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim
260 copii cu varsta intre 2 si 5 ani la cresa/gradinita, contribuind si la combaterea discriminarii cu privire la accesul la
educatie a copiilor din grupuri vulnerabile.

Activitatea:

Subactivitatea 1.3. Furnizarea de consiliere si mediere copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT cat siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

582.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 582.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 582.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 582.00

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

Eligibil [LEI] 582.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11.64

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 582.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 570.36

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 1.3 va lucra un numar de 540 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 15.120 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.827 lei, iar contributiile angajatorului de 582 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale lucrator cu copii , pe o perioada de 30 luni, 8h/zi la o remunerare neta de 8 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,440.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,440.00

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

Eligibil [LEI] 13,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 268.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,171.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 2.1 va lucra un numar de 1.680 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 13.440 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.594 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

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

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

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

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

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

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,594.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,594.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,594.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,594.00

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

Eligibil [LEI] 10,594.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 211.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,594.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,382.12

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 2.1 va lucra un numar de 1.680 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 13.440 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.594 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

517.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 517.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 517.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 517.00

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

361



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Eligibil [LEI] 517.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 517.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 506.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 2.1 va lucra un numar de 1.680 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 13.440 lei,
contributiile angajatului fiind de 10.594 lei, iar contributiile angajatorului de 517 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - echipament IT pentru gradinita asociata Gradinita cu program prelungit nr.8 Baia Mare

Echipament IT scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,666.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,933.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,933.34

Valoare TVA [LEI] 1,266.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 158.67

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,266.67 7,933.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,774.67

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 1 a estimat ca fiind necesara pentru dotarea gradinitei asociate Gradinita cu program prelungit nr.8 Baia Mare cu echipament
IT, suma de 7.933,34 lei inclusiv TVA. Aceasta suma este necesara pentru achizitionarea unei table interactive (1buc*7.933,34 lei).

Documente justificative

P1_St_piata_echip_IT_scoli_asociate.pdf - P1_St_piata_echip_IT_scoli_asociate

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - reabilitare/modernizare gradinita asociata Gradinita cu program prelungit nr.8 Baia Mare

Reabilitare/ modernizare scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

250,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 297,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 250,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 297,500.00
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Valoare TVA [LEI] 47,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 250,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,950.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]47,500.00 297,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 291,550.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 1 a estimat suma de 297.500 lei inclusiv TVA ca fiind necesara pentru lucrari de  reabilitare/modernizare la gradinita asociata
Gradinita cu program prelungit nr.8 Baia Mare. Aceste lucrari de reabilitare/modernizare corp cladire si cuprind lucrari de modernizare,
zugraveli, tencuieli, parchet, schimbare tamplarie, instalatii electrice, etc.

Documente justificative

P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf - P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.1. Dezvoltarea si implementarea unui program educational complementar programului de gradinitaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - dotare cu mobilier pentru gradinita asociata Gradinita cu program prelungit nr.8 Baia Mare

Mobilier scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 41,650.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,650.00

Valoare TVA [LEI] 6,650.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 833.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,650.00 41,650.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 40,817.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul  1 va dota cu mobilier, prin acest proiect, corpul de cladire care va fi reabilitat de la gradinita asociata Gradinita cu program
prelungit nr.8 Baia Mare. Dotarea cu mobilier va cuprinde mese, scaune, dulapioare, bancute, covoare, corpuri biblioteca, etc. Suma
estimata pentru acestea este de 41.650 lei inclusiv TVA.

Documente justificative

P1_St_piata_mobilier_scoli_asociate.pdf - P1_St_piata_mobilier_scoli_asociate

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

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

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale lucrator cu copii , pe o perioada de 30 luni, 8h/zi la o remunerare neta de 8 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,040.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,040.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,040.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,040.00

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

Eligibil [LEI] 7,040.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 140.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,040.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,899.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 880 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 7.040 lei,
contributiile angajatului fiind de 5.555 lei, iar contributiile angajatorului de 271 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru lucrator cu copii
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,555.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,555.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,555.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,555.00

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

Eligibil [LEI] 5,555.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 111.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,555.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,443.90

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 880 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 7.040 lei,
contributiile angajatului fiind de 5.555 lei, iar contributiile angajatorului de 271 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

271.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 271.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 271.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 271.00

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

Eligibil [LEI] 271.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.42

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 271.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 265.58

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 880 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 7.040 lei,
contributiile angajatului fiind de 5.555 lei, iar contributiile angajatorului de 271 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonatr masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

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

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.2. Furnizarea de programe educationale de tipul „gradinitei estivale” pe durata vacantelor de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

366



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 2.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 2.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert cresa , pe o perioada de 30 luni, 2h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,860.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,720.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 74.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,720.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,645.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 2.3 vor lucra un numar de 60 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 3.720 lei (1.860 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 2.752 lei (1.376 lei*2experti), iar contributiile angajatorului de
142 lei (71 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

71.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 142.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 142.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 142.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 142.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 142.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 139.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 2.3 vor lucra un numar de 60 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 3.720 lei (1.860 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 2.752 lei (1.376 lei*2experti), iar contributiile angajatorului de
142 lei (71 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 2.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 2. Sprijinirea dezvoltarii armonioase a copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT prin implicarea lor in activitati
educationale

Activitatea:

Subactivitatea 2.3. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea unui parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,376.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,752.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,752.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,752.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,752.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 55.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,752.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,696.96

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 2.3 vor lucra un numar de 60 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 3.720 lei (1.860 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 2.752 lei (1.376 lei*2experti), iar contributiile angajatorului de
142 lei (71 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert cresa , pe o perioada de 30 luni, 2h/zi la o remunerare bruta de 45 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,060.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,120.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 322.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,797.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 3.1 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,744.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,744.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 152.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,448.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 105.84

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,964.90

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 105.84

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,964.90

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

292.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 292.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 292.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 292.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 292.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 292.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 286.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,620.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,620.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,507.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 3.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert cresa

Achiziţie:
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2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

310.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 620.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 607.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 3.1 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 240.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,760.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 3.1 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - multifunctionala, specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0
Hi-Speed, prima pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm
A3, viteza impr color 30ppm A4 şi 15ppm A3

MultifunctionalAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,662.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cost unitare pentru multifuncţ se incadr in plaf max admise din  cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Progr Operaţional
Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stab în limita costului practicat pe piaţă în mom scrierii proi precum şi de
specif tehnice. Pt multifuncţ, s-a stabilit un cost unitar de 11.900 lei inclusiv TVA.
Multifuncţ va avea ca şi specif teh funcţia de copiere, imprimare, scanare, fax, format A3, copiator color, reţea USB 2.0 Hi-Speed, prima
pagină 30ppm A4 şi 15 ppm A3, reţea, wireless, scan-to-email, scan-to-ftp, viteza impr monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza impr
color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rezoluţie impr monocrom 1200 dpi X 1200 dpi, rezoluţie impr color 1200 dpi X 1200 dpi, viteza copiere
monocrom 30ppm A4 şi 15ppm A3, viteza copiere color 30ppm A4 şi 15ppm A3, rez copiere monocrom citire 600 X 600 dpi, impr 1200 X
1200 dpi, zoom 25-400%, viteza de scanare monocrom 600 X 600 dpi, viteza de scanare color 600 X 600 dpi, rez scanare monocrom 600
dpi, rez scanare color 600 dpi, dim max scanare 297 mm X 432 mm, memorie fax 6000 pag, alim hârtie (coli) 2 X 550 coli, tavă output
(coli) 250 coli, duplex, ADF, numar coli ADF 100 coli, scanare faţă-verso 1 trecere.
 Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echipamante este estimata la 11.900lei(1buc*11.900lei inclusiv TVA).

Documente justificative

3_St_piata_multifunctional.pdf - P1_St_piata_multifunctional

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - telefoane mobile, specif teh viteză CPU - 2,5 GHz, tip CPU - Quad Core, dimensiune (ecran principal) - 5,1 inchi
(129,4 mm), rezoluţie (ecran principal) - 1920 x 1080 (FHD), tehnologie (ecran principal) - Super AMOLED, număr de culori (ecran
principal) - 16 M, rezoluţie cameră principală - 16 MP

Telefoane mobileAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 59.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,915.50

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Costul unitar optim pentru telefoane a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii proi precum şi de specificaţiile
tehnice. Pentru acestea s-a stabilit un cost unitar de 991,66 lei inclusiv TVA.
Telefoanele vor avea ca şi specif teh viteză CPU - 2,5 GHz, tip CPU - Quad Core, dimensiune (ecran principal) - 5,1 inchi (129,4 mm),
rezoluţie (ecran principal) - 1920 x 1080 (FHD), tehnologie (ecran principal) - Super AMOLED, număr de culori (ecran principal) - 16 M,
rezoluţie cameră principală - 16 MP, rezoluţie cameră frontală -  2 MP, bliţ cameră principală, focalizare automată cameră principală,
memorie RAM (GB) - 2 GB, memorie ROM (GB) – 16, suport memorie externă - MicroSD (până la 128 GB), WiFi, GPS, capacitate
standard baterie - 2.800 mAh, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 2.975lei(3buc*991,66lei inclusiv TVA). Suma se va deconta
de la subactivitatile 2.1, 3.1, 3.2 (991,66 lei inclusiv TVA/subactivitate).

Documente justificative

4_St_piata_telefon_mobil.pdf - P1_St_piata_telefon_mobil

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea cresei si a gradinitei,Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - laptop, specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch,
rezoluţie 1920 x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz,
capacitate stocare hard disk 1TB

LaptopAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,412.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,412.50

Valoare TVA [LEI] 1,662.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 208.25

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,662.50 10,412.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,204.25

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cost unitare pentru echip IT se incadrează in plaf max admise din  cadrul doc Orientări privind accesarea finanţ în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, pag.44. Costul unitar optim a fost stabilit în limita costului practicat pe piaţă în momentul scrierii
proi precum şi de specificaţiile tehnice a echip IT. Pentru echip IT s-a stabilit un cost unitar de 3.470,83 lei inclusiv TVA.
Echip IT va avea ca şi specif teh procesor cu frecvenţa de 2500MHz, cache de 4096KB,Display cu diagonala de 15,6 inch, rezoluţie 1920
x 1080, format display full HD, touchscreen, capacitate memorie RAM 8 GB, tip memorie DDR3, frecvenţa 1600 MHz, capacitate stocare
hard disk 1TB, viteza de rotaţie 5400rpm, tip stocare HDD, tip memorie video dedicată, capacitate memorie video 4096 MB, tip memorie
DDR3, unităţi de citire/scriere DWD RW, unităţi audio-difuzoere stereo, microfon integrat, cameră WEB HD, cititor de carduri, reţea
10/100/1000, bluetooth 4.0, wireless 802.11 ac, baterie Li Ion 4 Celule, tastatură iluminată, sistem de operare Microsof Windows 10Home
64 biti, dar fără a se limita la aceste caracteristici.
Suma totala inclusiv TVA pentru achizitionarea acestor echip este estimata la 10.412,50lei(3buc*3.470,83lei inclusiv TVA).

Documente justificative

2_St_piata_laptop.pdf - P1_St_piata_laptop

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,600.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 152.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,448.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,744.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,744.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert cresa , pe o perioada de 30 luni, 2h/zi la o remunerare neta de 31 lei/h

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,060.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,120.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,120.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,120.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 322.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 16,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,797.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 3.2 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,620.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,620.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,507.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

292.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 292.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 292.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 292.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 292.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 292.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 286.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,964.90

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 105.84

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 2.800 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:
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Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,005.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,005.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,005.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,005.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,005.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,005.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,964.90

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 108.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 108.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 108.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 108.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 105.84

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 3.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
2.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.005 lei, iar contributiile angajatorului de 108 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 240.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 12,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,760.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 3.2 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea accesului si participarii continue la educatie a celor 260
copii cu varsta intre 2 si 5 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert cresa

Achiziţie:

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

310.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 620.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 607.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

2 experti cresa, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 2 ore/zi fiecare, la o remunerare neta
de 31 lei/ora. In subactivitatea 3.2 vor lucra un numar de 260 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi remunerati cu un
salariu net de 16.120 lei (8.060 lei*2experti),  contributiile angajatului fiind de 12.000 lei (6.000 lei*2experti), iar contributiile angajatorului
de 620 lei (310 lei*2experti).

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 4.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru 12 actiuni cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie, mat.consumabile etc.)  în valoare de
297,50 lei inclusiv TVA/actiune (12 actiuni*297,50lei/actiune), suma totala inclusiv TVA fiind de 3.570 lei.

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,680.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 33.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,680.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,646.40

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 1.680 lei,
contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,680.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 33.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,680.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,646.40

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

64.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 64.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1.28
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 64.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62.72

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,203.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,203.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,203.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,203.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,203.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 24.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,203.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,178.94

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 1.680 lei,
contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

64.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 64.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 64.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62.72

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 1.680 lei,
contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.1. Campanie trimestriala in scolile partenere sau asociate de informare si constientizare aSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,203.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,203.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,203.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,203.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,203.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 24.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,203.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,178.94

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.1 va lucra un numar de 60 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
1.680 lei,  contributiile angajatului fiind de 1.203 lei, iar contributiile angajatorului de 64 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 4.2
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Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 4.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580Activitatea:
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de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.2. Inregistrarea a 580 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora siSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

392



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 4. Realizarea unei actiuni continue de identificare, recrutare, inscriere si motivare a participarii pentru minim 580
de copii cu varstele intre 6 si 16 ani contribuind si la desegregarea copiilor cu vulnerabilitati  si combaterea discriminarii cu
privire la accesul lor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 4.3. Furnizarea de consi, mediere si mentorat atat celor 580 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 4.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,112.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,112.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,112.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,112.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,112.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 702.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 35,112.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,409.76

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 924 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 35.112 lei,  contributiile angajatului fiind de 25.926 lei, iar contributiile angajatorului de 1.350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educatioale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,926.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,926.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,926.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,926.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,926.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 518.52

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 25,926.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,407.48

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 924 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 35.112 lei,  contributiile angajatului fiind de 25.926 lei, iar contributiile angajatorului de 1.350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,350.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,350.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 27.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,350.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,323.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 924 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 35.112 lei,  contributiile angajatului fiind de 25.926 lei, iar contributiile angajatorului de 1.350 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - reabilitare/modernizare sala sport scoala asociata Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare

Reabilitare/ modernizare scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,666.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,833.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,833.34

Valoare TVA [LEI] 3,166.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 396.67

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,166.67 19,833.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,436.67

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 1 a estimat suma de 19.833,34 lei inclusiv TVA ca fiind necesara pentru lucrari de  reabilitare/modernizare la scoala asociata
Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare. Aceste lucrari de reabilitare/modernizare cuprind lucrari de reabiliatare sala sport: parchet,
zugraveli, sapa, etc.

Documente justificative

P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf - P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Cheltuieli de tip FEDR - reabilitare/modernizare sala sport pentru scoala asociata Liceul cu program sportiv Baia Mare

Reabilitare/ modernizare scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

58,333.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 69,416.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 58,333.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 69,416.66

Valoare TVA [LEI] 11,083.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 58,333.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,388.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,083.33 69,416.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 68,028.33

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 1 a estimat suma de 69.416,66 lei inclusiv TVA ca fiind necesara pentru lucrari de  reabilitare/modernizare la scoala asociata
Liceul cu program sportiv Baia Mare. Aceste lucrari de reabilitare/modernizare cuprind lucrari de reabiliatare sala sport: parchet,
zugraveli, sapa, panouri baschet, etc.

Documente justificative

P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf - P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - echipamente IT pentru scoala asociata Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare

Echipament IT scoli/ gradinite asociateAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,500.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,190.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,500.00 59,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 58,310.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 1 a estimat ca fiind necesara pentru dotarea scolii asociate Scoala gimnaziala Petre Dulfu Baia Mare cu echipament IT, suma
de 59.500 lei inclusiv TVA. Aceasta suma este necesara pentru achizitionarea unei multifunctionale (1 multifunctionala*12.000 lei), unei
table interactive (1buc*8.000 lei), 20 calculatoare pentru cabinet informatica (20buc*1.983,33 lei).

Documente justificative

P1_St_piata_echip_IT_scoli_asociate.pdf - P1_St_piata_echip_IT_scoli_asociate

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 5.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,831.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 5.950 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*30 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare net de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare net de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.2. Furnizarea de servicii de terapeutice si de sprijin copiilor cu cerinte educationale sau socialeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare net de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.
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Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 5.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 5.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.3. Dezvoltarea de parteneriate in vederea implicarii comunitatii pentru cresterea participarii laSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 5.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 6.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26,250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 31,237.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 31,237.50

Valoare TVA [LEI] 4,987.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 624.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,987.50 31,237.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 30,612.75

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 31.237,50 lei inclusiv TVA (30 luni*148,75 lei/luna*7 clase).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert scoala de dupa scoala, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 21lei/h

Achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

42,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 126,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 126,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 126,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 126,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,520.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 126,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 123,480.00
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 126.000 lei (42.000 lei*3experti),  contributiile angajatului fiind de 90.222 lei (30.074 lei*3experti), iar
contributiile angajatorului de 4.845 lei (1.615 lei*3experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale lucrator cu copii , pe o perioada de 30 luni, 8h/zi la o remunerare neta de 8 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,320.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 166.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,320.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,153.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare bruta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 1040 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.320 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.567 lei, iar contributiile angajatorului de 320 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 320.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 320.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 313.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare bruta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 1040 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.320 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.567 lei, iar contributiile angajatorului de 320 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,567.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,567.00
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,567.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,567.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,567.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 131.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,567.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,435.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare bruta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 1040 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.320 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.567 lei, iar contributiile angajatorului de 320 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert scoala de dupa scoala

Achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,074.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 90,222.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 90,222.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 90,222.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 90,222.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,804.44

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 90,222.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 88,417.56

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 126.000 lei (42.000 lei*3experti),  contributiile angajatului fiind de 90.222 lei (30.074 lei*3experti), iar
contributiile angajatorului de 4.845 lei (1.615 lei*3experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.1. Programul „scoala dupa scoala” pentru 108 copii selectionati in GT pe durata a 5 semestreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert scoala de dupa scoala

Achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,615.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,845.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,845.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,845.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,845.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 96.90

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,845.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,748.10

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.1 vor lucra un numar de 2.000 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 126.000 lei (42.000 lei*3experti),  contributiile angajatului fiind de 90.222 lei (30.074 lei*3experti), iar
contributiile angajatorului de 4.845 lei (1.615 lei*3experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale lucrator cu copii , pe o perioada de 30 luni, 8h/zi la o remunerare neta de 8 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,320.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 166.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,320.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,153.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare bruta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.040 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.320 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.567 lei, iar contributiile angajatorului de 320 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 320.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 320.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 313.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare bruta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.040 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.320 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.567 lei, iar contributiile angajatorului de 320 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.2. Activitati extracurriculare de dezvoltare a abilitatilor/talentelor, inclusiv sportive (ateliere deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,567.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,567.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,567.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,567.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,567.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 131.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,567.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,435.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare bruta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.2 va lucra un numar de 1.040 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 8.320 lei,
contributiile angajatului fiind de 6.567 lei, iar contributiile angajatorului de 320 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 6.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,666.67Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,743.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,666.67 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,743.34

Valoare TVA [LEI] 1,076.67 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,666.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 134.87

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,076.67 6,743.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,608.47

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 6.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
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mat.consumabile etc.)  în valoare de 6.743,34 lei inclusiv TVA (337,17 lei*10 tabere*2 ani).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert scoala de dupa scoala, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 21 lei/h

Achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,920.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 32,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 32,760.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 32,760.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 32,760.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 655.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 32,760.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 32,104.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.3 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 32.760 lei (10.920 lei*3experti),  contributiile angajatului fiind de 23.463 lei (7.821 lei*3experti), iar
contributiile angajatorului de 1.260 lei (420 lei*3experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale lucrator cu copii , pe o perioada de 30 luni, 8h/zi la o remunerare neta de 8 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,200.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 64.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,136.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 3.200 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.526 lei, iar contributiile angajatorului de 123 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,526.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,526.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,526.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,526.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,526.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 50.52

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,526.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,475.48

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 3.200 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.526 lei, iar contributiile angajatorului de 123 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru lucrator cu copii

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

123.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 123.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 123.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 123.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 123.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 123.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 120.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Lucrator cu copii, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 8 ore/zi, la o remunerare neta de 8 lei/ora. In
subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 400 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 3.200 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.526 lei, iar contributiile angajatorului de 123 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert scoala dupa scoala

Achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

420.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,260.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,260.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,260.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,260.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 25.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,260.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,234.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.3 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 32.760 lei (10.920 lei*3experti),  contributiile angajatului fiind de 23.463 lei (7.821 lei*3experti), iar
contributiile angajatorului de 1.260 lei (420 lei*3experti).

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 6.3 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 6. Furnizarea de programe in vederea cresterii participarii si a calitatii rezultatelor scoale la cei 580 copii cu
varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 6.3. Realizarea de tabere de vara cu durata de o saptamana pe perioada vacantei de varaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert scoala dupa scoala

Achiziţie:

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,821.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,463.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,463.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,463.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,463.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 469.26

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 23,463.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,993.74

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3 experti scoala de dupa scoala, experienta profesioanala  < 5 ani, vor fi angajati pe o perioada de 30 luni  fiecare, 4 ore/zi fiecare, la o
remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 6.3 vor lucra un numar de 520 ore fiecare. Pentru această subactivitate expertii vor fi
remunerati cu un salariu net de 32.760 lei (10.920 lei*3experti),  contributiile angajatului fiind de 23.463 lei (7.821 lei*3experti), iar
contributiile angajatorului de 1.260 lei (420 lei*3experti).

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.1. Dezvoltarea si implementarea unui program de parentig cu participarea a cate un parinte/tutoreSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 7.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 7. Furnizarea de programe educationale de sprijinire a dezvoltarii armonioase a celor 580 de copii cu varsta intre
6 si 16 ani selectionati in GT inclusiv prin implicarea lor si a parintilor/tutorilor

Activitatea:

Subactivitatea 7.2. Dezvoltarea si implementarea unui program de educatie pentru sanatate, cu modul de sanatateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 7.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 152.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,448.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
5.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

292.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 292.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 292.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 292.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 292.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 292.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 286.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,620.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,620.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,507.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
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remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.1. Furnizarea de sprijin financiar sub forma de tichete pentru frecventarea scolii, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 152.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,448.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

426



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

292.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 292.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 292.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 292.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 292.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 292.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 286.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 8. Furnizarea de sprijin financiar si material in vederea cresterii participarii continue la educatie a celor 580 de
copii cu varsta intre 6 si 16 ani selectionati in GT

Activitatea:

Subactivitatea 8.2. Furnizarea de sprijin material in vederea participarii copiilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT subSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,620.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,620.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,620.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,620.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 5,620.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,620.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,507.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 8.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 7.600 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.620 lei, iar contributiile angajatorului de 292 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 9.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,997.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

429



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 168.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,600.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,488.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,011.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,011.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,011.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,011.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,011.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 80.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,011.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,930.78

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru coordonator masuri educationale
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Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 215.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 215.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 215.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 210.70

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 5.600 lei,
contributiile angajatului fiind de 4.011 lei, iar contributiile angajatorului de 215 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

432



Componenta 1  Membru 1- MUNICIPIUL BAIA MARE

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 316.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 120.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,895.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 300 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 9.2

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.2 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 3.570 lei inclusiv TVA (99,16 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P1_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale
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83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,392.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,392.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,392.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,392.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,392.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 147.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,392.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,244.16

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 264 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.392 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.294 lei, iar contributiile angajatorului de 284 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe o perioada de 30 luni, 4h/zi la o remunerare neta de 28 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,360.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,360.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 67.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,292.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 3.360 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.443 lei, iar contributiile angajatorului de 129 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,294.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,294.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,294.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,294.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,294.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 105.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,294.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,188.12

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 264 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.392 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.294 lei, iar contributiile angajatorului de 284 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:
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Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

129.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 129.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 129.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 129.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 129.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.58

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 129.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 126.42

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 3.360 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.443 lei, iar contributiile angajatorului de 129 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

284.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 284.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 284.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 284.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 284.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 284.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 278.32

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare neta de
28 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 264 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.392 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.294 lei, iar contributiile angajatorului de 284 lei.

Documente justificative

-
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Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

conributii angajati pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative
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-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,443.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,443.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,443.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,443.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,443.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 48.86

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,443.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,394.14

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe o perioada de 30 luni , 4 ore/zi, la o remunerare neta de 28 lei/ora. In
subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 120 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de 3.360 lei,
contributiile angajatului fiind de 2.443 lei, iar contributiile angajatorului de 129 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale coordonator masuri educationale, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 38 lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,800.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 76.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,724.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
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ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale expert GT, pe intreaga perioada a proiectului (36 luni), 4h/zi la o remunerare neta de 28lei/h

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,280.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,280.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,280.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,280.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 145.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,134.40

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare netade
28 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.280 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.257 lei, iar contributiile angajatorului de 280 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,257.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,257.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,257.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,257.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,257.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 105.14

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,257.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,151.86

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare netade
28 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.280 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.257 lei, iar contributiile angajatorului de 280 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru expert GT

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

280.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 280.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 280.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 280.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 274.40

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert GT, experienta profesioanala  < 5 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4 ore/zi, la o remunerare netade
28 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 260 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi remunerat cu un salariu net de
7.280 lei,  contributiile angajatului fiind de 5.257 lei, iar contributiile angajatorului de 280 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajati coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,810.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,810.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,810.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,810.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,753.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

contributii angajator pentru coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

146.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 146.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 146.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 146.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 146.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143.08

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 4
ore/zi, la o remunerare neta de 38 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 100 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 3.800 lei,  contributiile angajatului fiind de 2.810 lei, iar contributiile angajatorului de 146 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 11. Managementul de proiectActivitatea:

Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art.68

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

145,230.30Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 145,230.30

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 145,230.30 Valoare totală eligibilă [LEI] 145,230.30

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 145,230.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,904.61

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 145,230.30
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 142,325.69

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea  articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
145.230,30 lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect (expert
achizitii, etc), salarii si contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert contabilitate, etc), utilitati sediu
partener 1, servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare,
cheltuieli financiare si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 145.230,30 lei va avea un TVA in valoare de 7.000lei pentru
cheltuielile indirecte care nu cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.

Documente justificative

-

Componenta 1  Membru 2- SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga
perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

24,444.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,444.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,444.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,444.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,444.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 488.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 24,444.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,955.12

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 582 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 24.444 lei,  contributiile angajatului fiind de 17.500 lei, iar contributiile angajatorului de 940 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Contributii angajati pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,500.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 350.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,150.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 582 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 24.444 lei,  contributiile angajatului fiind de 17.500 lei, iar contributiile angajatorului de 940 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

940.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 940.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 940.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 940.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 940.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 18.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 940.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 921.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 5.1 va lucra un numar de 582 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 24.444 lei,  contributiile angajatului fiind de 17.500 lei, iar contributiile angajatorului de 940 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - echipament IT scoala partenera

Echipamente ITAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,550.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,550.00

Valoare TVA [LEI] 8,550.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 45,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,071.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,550.00 53,550.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 52,479.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 2 a estimat ca fiind necesara pentru dotarea cu echipament IT pentru programul a doua sansa, suma de 53.550 lei inclusiv
TVA. Aceasta suma este necesara pentru achizitionarea unei multifunctionale (1 multifunctionala*11.900 lei) si a 12 laptop-uri pentru
dotarea unei sali Tic.

Documente justificative

P2_St_piata_laptop.pdf - P2_St_piata_laptop

Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - reabilitare/modernizare scoala partenera

Reabilitare/ modernizare sala a doua sansaAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,825.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,825.00

Valoare TVA [LEI] 3,325.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 416.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,325.00 20,825.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,408.50

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul 2 a estimat suma de 20.825 lei inclusiv TVA ca fiind necesara pentru lucrari de  reabilitare/modernizare sala pentru
desfasurarea in bune conditii a programului a doua sansa. Aceste lucrari de reabilitare/modernizare cuprind lucrari de zugraveli, tencuieli,
schimbare tamplarie, parchetare, sapa, etc.

Documente justificative

P2_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf - P2_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate
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Activitatea 5. Imbunatatirea infrastructurii si contextului educational in vederea cresterii atractivitatii educatiei pentru copiii
selectionati in GT, in special a celor cu dizabilitati, pentru combaterea oricarei discriminari care ar putea bloca accesul
copiilor la educatie

Activitatea:

Subactivitatea 5.1. Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea cresterii atractivitatii educatiei.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

99 - cheltuieli de tip FEDRSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de tip FEDR - dotare cu mobilier scoala partenera

MobilierAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,833.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,791.66

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,833.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,791.66

Valoare TVA [LEI] 3,958.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,833.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 495.83

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,958.33 24,791.66

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,295.83

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Partenerul  2 va dota cu mobilier, prin acest proiect, sala pentru desfasurarea programului a doua sansa. Dotarea cu mobilier va cuprinde
rafturi, mese , dulapuri, scaune, etc. Suma estimata pentru acestea este de 24.791,66 lei inclusiv TVA.

Documente justificative

P2_St_piata_mobilier_scolar.pdf - P2_St_piata_mobilier_scolar

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactiviatii 9.1

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,997.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.1 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 7.140 lei inclusiv TVA (198,33 lei/luna*36 luni).

Documente justificative
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St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P2_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga
perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 168.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 316.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
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remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.1. Identificarea, recrutarea si inscrierea a 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 120.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,895.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.1 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga
perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 168.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 120.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,895.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.2. Furnizarea de consiliere, orientare educationala si a carierei a tinerilor si adultilor selectionati inSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 316.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.2 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similare
necesare proiectului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli materiale consumabile necesare derularii subactivitatii 9.3

Cheltuieli materiale derulare activitatiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,710.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,710.00

Valoare TVA [LEI] 1,710.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 214.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,710.00 10,710.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,495.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile cu materialele consumabile necesare derulării subactivităţii 9.3 se încadrează la cheltuieli directe. Pentru aceasta
subactivitate au fost bugetate, pentru intreaga perioada de desfasurare a subactivitatii, cheltuieli cu  materiale consumabile(papetărie,
mat.consumabile etc.)  în valoare de 10.710 lei inclusiv TVA (297,50 lei/luna*36 luni).

Documente justificative

St_piata_ch_mat_der_activit.pdf - P2_St_piata_ch_mat_der_activit

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga
perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 168.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net cadre didactice a doua sansa, experienta profesioanala  < 5 ani,  la o remunerare neta de 21 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

74,088.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 74,088.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 74,088.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 74,088.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 74,088.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,481.76

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 74,088.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 72,606.24

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cadre didactice a doua sansa, experienta profesioanala  < 5 ani,  la o remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 9.3 va lucra un
numar de 3.528 ore. Pentru această subactivitate cadrele vor fi remunerate cu un salariu net de 74.088 lei,  contributiile angajatului fiind
de 53.048 lei, iar contributiile angajatorului de 2.850 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 120.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,895.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de cadre didactice a doua sansa

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53,048.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,048.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,048.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,048.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,048.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,060.96

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 53,048.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 51,987.04

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cadre didactice a doua sansa, experienta profesioanala  < 5 ani,  la o remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 9.3 va lucra un
numar de 3.528 ore. Pentru această subactivitate cadrele vor fi remunerate cu un salariu net de 74.088 lei,  contributiile angajatului fiind
de 53.048 lei, iar contributiile angajatorului de 2.850 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de cadre didactice a doua sansa

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,850.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,850.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,850.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,850.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 57.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,850.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,793.00
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cadre didactice a doua sansa, experienta profesioanala  < 5 ani,  la o remunerare neta de 21 lei/ora. In subactivitatea 9.3 va lucra un
numar de 3.528 ore. Pentru această subactivitate cadrele vor fi remunerate cu un salariu net de 74.088 lei,  contributiile angajatului fiind
de 53.048 lei, iar contributiile angajatorului de 2.850 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.3. Derularea efectiva a programelor educationale a doua sansa.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 316.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.3 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.4. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la programe a doua sansa, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga
perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,400.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 168.00
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,232.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.4 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.4. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la programe a doua sansa, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,016.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,016.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,016.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,016.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,016.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 120.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,016.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,895.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.4 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.4. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la programe a doua sansa, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 323.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 323.00
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Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 323.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 323.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 316.54

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 9.4 va lucra un numar de 200 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 8.400 lei,  contributiile angajatului fiind de 6.016 lei, iar contributiile angajatorului de 323 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 9. Furnizarea de programe de a doua sansa la 200 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriuActivitatea:

Subactivitatea 9.4. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la programe a doua sansa, in functie deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii

91 - subventiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sprijin financiar pentru 200 de tineri/adulti participanti la programele a doua sansa subactivitatea 9.4

Achiziţie:

200 tineri/adultiCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 80,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 80,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 80,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 80,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,600.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 80,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,400.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Subactivitatea 9.4 presupune furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la programe a doua sansa. Suma estimata pentru
stimulente educationale acordate sub forma de tichete este de 80.000 lei (4 luni*100 lei/luna*200 tineri/adulti).

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - salariu net coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga
perioada a proiectului (36 luni) , 2 ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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5,460.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,460.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,460.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,460.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,460.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 109.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 5,460.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,350.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 130 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contributii angajati pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,910.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,910.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,910.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,910.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 78.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,831.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 130 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 10. Dezvoltarea de competente relevante imbunatatirii participarii elevilor la educatie in domeniul metode de
predare/învăţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil la 260 cadre didactice din scolile partenere sau asociate
in proiect

Activitatea:

Subactivitatea 10.1.Program de dezvoltare de competente transversale in domeniul educatiei parentale si implicariiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora
(contribuţii angajaţi şi angajatori)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii
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Contributii angajator pentru functia de coordonator masuri educationale

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

210.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 210.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 210.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 210.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 210.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 205.80

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Coordonator masuri educationale, experienta profesioanala  intre 5-10 ani, va fi angajat pe intreaga perioada a proiectului (36 luni) , 2
ore/zi, la o remunerare neta de 42 lei/ora. In subactivitatea 10.1 va lucra un numar de 130 ore. Pentru această subactivitate expertul va fi
remunerat cu un salariu net de 5.460 lei,  contributiile angajatului fiind de 3.910 lei, iar contributiile angajatorului de 210 lei.

Documente justificative

-

Activitatea 11. Managementul de proiectActivitatea:

Subactivitatea 11.2. Asigurarea resurselor indirecte (umane si materiale) necesare implementarii activitatilor.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art.68

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

36,210.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,210.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,210.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,210.90

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 36,210.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 724.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,210.90

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,486.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite
activitati. Cheltuielile indirecte au fost stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile direct eligibile cu personalul care nu fac obiectul
subcontractarii, prin aplicarea  articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr.1303/2013. Aceste cheltuieli sunt in suma de
36.210,90 lei si cuprind: salarii si contributii aferente salariilor pentru expertii suport pentru activitatea managerului de proiect (expert
achizitii, etc), salarii si contributii aferente salariilor pentru personal administrativ (secretara, expert contabilitate, etc), utilitati sediu
partener 2, servicii SSM, servicii administrare cladiri, servicii intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport, arhivare,
cheltuieli financiare si juridice, materiale consumabile, etc. Suma de 36.210,90lei va avea un TVA in valoare de 3.000lei pentru cheltuielile
indirecte care nu cuprind salariile si contributiile aferente salariilor expertilor suport si personalului administrativ.

Documente justificative

-
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_ch_mat_der_activitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2_St_piata_laptop.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_laptopE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

S_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 S_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10_St_piata_multifunctional.pdf

16/12/2016 S_St_piata_multifunctionalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9_St_piata_laptop.pdf

16/12/2016 S_St_piata_laptopE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8_St_piata_org_evenimente.pdf

16/12/2016 S_St_piata_org_evenimente6D5294F06380363ED01C6F871CCCE306ABD090531C4F6E2834951B6
176A40291

7_St_piata_prod_film.pdf

16/12/2016 S_St_piata_prod_filmD313A0FA5C1977E60F1B5EFDA59DC94F32CB7500BEC4670AB51858
591A432978

6_St_piata_catering.pdf

16/12/2016 S_St_piata_cateringE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

5_St_piata_FP.pdf

16/12/2016 S_St_piata_FPE2B58B94BC4AB004582617C253FA4CAF3DC904ED76ED698FFE71C9
590971707E

1_St_piata_ch_mat_der_activit.pdf

16/12/2016 S_St_piata_ch_mat_der_activitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3_St_piata_multifunctional.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_multifunctionalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4_St_piata_telefon_mobil.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_telefon_mobilE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St_piata_ch_mat_der_activit.pdf

16/12/2016 P2_St_piata_ch_mat_der_activitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2_St_piata_mat_publicitare.pdf

16/12/2016 S_St_piata_mat_publicitareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3_St_piata_chirie_sala.pdf

16/12/2016 S_St_piata_chirie_salaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4_St_piata_serv_fizioterapie.pdf

16/12/2016 S_St_piata_serv_fizioterapieC701AADB9F60FD7CF7DC572913700934D8C984F912380AF8597F65E
45684B162

P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

P1_St_piata_mobilier_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_mobilier_scoli_asociateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

P2_St_piata_mobilier_scolar.pdf

16/12/2016 P2_St_piata_mobilier_scolarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

P2_St_piata_laptop.pdf

16/12/2016 P2_St_piata_laptopE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

P2_St_piata_multifunctional.pdf

16/12/2016 P2_St_piata_multifunctionalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

S_St_piata_mobilier_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 S_St_piata_mobilier_scoli_asociateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

P1_St_piata_echip_IT_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 P1_St_piata_echip_IT_scoli_asociateB0F7106A8FF2FD2DA82E5383E471BE14DB8C2808E8F06A2C1CB881
FA59365F05

S_St_piata_echip_IT_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 S_St_piata_echip_IT_scoli_asociateB0F7106A8FF2FD2DA82E5383E471BE14DB8C2808E8F06A2C1CB881
FA59365F05

P2_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociate.pdf

16/12/2016 P2_St_piata_reabilitari_modernizari_scoli_asociateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

115 9,334,141.20 %)100.00

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la
programe de dezvoltare pentru (copiii) preşcolari, precum şi la un învăţământ primar şi
secundar de calitate, inclusiv parcursuri de învăţare formale, non-formale şi informale
pentru reintegrarea în filierele de educaţie şi formare

(

(100.00 %)9,334,141.20Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 9,334,141.2001
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9,334,141.20Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)0.00 (07

(100.00 %)0.00Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

0.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)0.00

Buget - Temă secundara FSE

Componenta 1

Tip temă secundară FSE Buget eligibilCod

0.97 %)Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor05 90,800.00 (

12.85 %)Nu se aplică08 1,199,498.20 (

23.40 %)Inovare socială02 2,183,883.00 (

62.78 %)Nediscriminare06 5,859,960.00 (

9,334,141.20 (100.00 %)Buget eligibil total

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

Nr.
cererii

Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Buna ziua,

Introducere

Incepand cu data de luni, 14.05.2018, va invitam la sediul MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE, din strada Mendeleev nr. 36-38,
sectorul 1, Bucuresti, pentru semnarea contractului de finantare.
Inainte de semnarea contractului de finantare, va rugam sa va asigurati ca ati incarcat in sistemul electronic My Smis 2014 certificatele de
atestare fiscala ( pentru beneficiar si/sau parteneri, dupa caz), care sa ateste valabilitatea acestora la momentul semnarii contractului de
finantare, luand in considerare ca valabilitatea celor incarcate deja ( certificate Buget de stat si Buget local) în sistemul MySmis 2014 urmeaza
sa expire în scurt timp sau sunt deja expirate.
Mentionam ca semnarea contractului de finantare este conditionata de incarcarea prealabila a certificatelor fiscale valabile la momentul
semnarii contractului de finantare.
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Contestatie_CF_smisCod=105525(semnat).pdf

07/07/2017 CONTESTATIEC33AD0C732B9E53B6E8E67017A00D2A37510946F637605BD3DF1443
5E7CAAAAC

Doc suport contestatie 105525 HHC - AP6(semnat).pdf

07/07/2017 PROBA9A58DA88FBCB56D06AD49B6AA56C48E1AC52979D13F0C73E079C2
E4C3F4DF517

Dupa incarcarea certificatelor de atestare fiscala in sistemul electronic MySmis 2014, va puteti prezenta la sediul MINISTERULUI
FONDURILOR EUROPENE pentru semnarea contractului de finantare.
Contractul de finantare poate fi semnat de reprezentantul legal sau de persoana imputernicita in acest sens. Pentru semnarea contractului veti
prezenta decizia/ hotararea organului de conducere a entitatii privind dreptul/imputernicirea persoanei prezentate de a semna contractul de
finantare.
De asemenea, este necesara prezentarea cartii de identitate a reprezentantului legal/persoanei imputernicite.

Cu deosebita consideratie,
DG PECU

Concluzie cerere de clarificări

In sectiunea solicitant au fost incarcate certificatele fiscale de la ANAF si buget local.

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

.
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Stefan-Vasile Darabus, CNP 1751027241121, posesor al CI seria MM, nr. 866542, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA, lider de parteneriat al parteneriatului dintre
FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA şi MUNICIPIUL BAIA MARE; SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE
BALCESCU" BAIA MARE, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate
sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA, lider de parteneriat al
parteneriatului dintre FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA şi MUNICIPIUL BAIA MARE; SCOALA
GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu
cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA, lider de parteneriat al
parteneriatului dintre FUNDATIA "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA şi MUNICIPIUL BAIA MARE; SCOALA
GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru
implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Stefan-Vasile Darabus.

Data

18/05/2018 10:21:06
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