
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile 

eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la 
locul de muncă a elevilor LTTA Craiova” 

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

27.08.2020; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.112201/2020, raportul nr.115554/2020 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.117250/2020 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile 
eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de 
muncă a elevilor LTTA Craiova”;   
 În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  şi art.19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, art.139 
alin.3, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 30.242,00 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic 
Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării 
la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Liceului Tehnologic Auto Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 112201/04.08.2020 

                   Se aprobă, 

                                                                                               PRIMAR, 

                                                                                              Mihail GENOIU 

 

 

 

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

privind finanțarea, de către Municipiul Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la 

programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova”, cod SMIS 130647 
 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova a depus cererea de finanțare cu titlul „Creșterea 
participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova” în cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții 
10.IV - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii 
de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, 
inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și 
crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de 
ucenicie, Obiectiv specific 6.14  - Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI, în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”, COD 
SMIS 130647. 

Prin adresa nr. 101413 completată cu adresa nr. 108259/2020, Liceul Tehnologic de Transporturi 
Auto solicită Municipiului Craiova finanțarea contribuției proprii la bugetul proiectului având în vedere 
faptul că proiectul a fost selectat pentru finanțare și a fost demarată etapa contractuală. Ulterior, prin 
adresa nr. 2661/31.07.2020 înregistrată  la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 110575/31.07.2020, 
Liceul Tehnologic Auto Craiova ne informează cu privire la semnarea contractului de finanțare și revine 
la solicitarea pentru finanțarea contribuţiei proprii în sumă de 30.241,28 lei.  

Față de cele expuse, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
asigurarea finanţării, în suma de 30.241,28 lei lei, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Craiova, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova la 
cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de 
muncă a elevilor LTTA Craiova”.  

                                                               

D.E.I.P., 
Nelu Pîrvu 

 

 
 

           Întocmit, 
                                                                                                      insp. Ramona Zegheanu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 115554/ 13 .08.2020 

                                                                                           Se aprobă, 
                                                                                                           Primar, 

                                                                                                          Mihail Genoiu  
 
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                          Vizat, 
                                                                                                                 Direcția Economico - Financiară, 
                                Daniela Militaru  

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea finanțării, din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, a 
contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova pentru derularea 
proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA 

Craiova”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 
”Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.14, apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii 

de practică pentru elevi”, Cod SMIS 130647 

 
 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele 
specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel 
investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la 
atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al fondurilor 
Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare 
economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.      

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și pentru 
stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă asigurarea disponibilității 
unei forțe de muncă „gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri. 

Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de la cele mai fragede vârste, 
POCU încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții 
active, la creșterea oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai bună 
calitate.   

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care urmăresc 
promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei și a 
excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate de calitate, dezvoltarea economiei 
sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluziunii sociale şi combaterii 
sărăciei, în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele 
asumate în acest domeniu. În acest sens, POCU încurajează considerarea resursei umane provenite din 
rândul grupurilor vulnerabile ca și resursa umană fără de care dezvoltarea României în următorii ani este 
imposibilă. 

 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea 
Economiei Sociale și Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia a solicitat 
finanțare pentru proiectul cu titlul „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor LTTA Craiova”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 - 
Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și 
formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de 
educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 
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competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare 
bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectiv specific 6.14  - Creșterea 
participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar 
și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în cadrul apelului de proiecte 
POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”, COD SMIS 130647. 
         Proiectul „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA 
Craiova” are ca obiectiv general cresterea procentului de participare a elevilor Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova la programe de învațare la locul de munca în domeniul serviciilor auto 
(industria auto si componente), tehnologiei informațiilor si telecomunicațiilor si a tâmplariei din aluminiu 
si mase plastice.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1.  Asigurarea, pâna la finalul proiectului, a stagiilor de practica pentru 182 de elevi ai Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova la agenți economici - potențiali angajatori ai acestora - din 
domeniul serviciilor auto (industria auto si componente), tehnologiei informațiilor si telecomunicațiilor si 
a tâmplariei din aluminiu si mase plastice. 

Cei 182 de elevi - dintre care minim 137 vor fi în ultimul an de studiu si 20 din mediul rural - vor 
fi selectați în urma evaluarii aptitudinilor profesionale ce se va realiza în cadrul activitații de consiliere si 
orientare profesionala A1. 

Stagiile de practica (A3) vor fi organizate la agenți economici din domeniul serviciilor auto 
(industria auto si componente), tehnologiei informațiilor si telecomunicațiilor si a tâmplariei din aluminiu 
si mase plastice, cu care liceul va încheia convenții de practica în cadrul activitații A2. 

Rezultatele îndeplinirii obiectivului: 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto vor 
fi familiarizați cu cerințele si condițiile de la potențialul lor loc de munca dupa absolvirea scolii, iar 
agenții economici îsi vor putea recruta din rândul acestora viitorii angajați - cel puțin 40 dintre elevi 
urmând sa se angajeze la finalizarea studiilor. 

De asemenea, cei 50 de elevi care vor activa în cadrul firmelor de exercițiu (A4) vor putea sa 
aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii.  
2. Plasarea pe piața muncii, până la finalul proiectului, a minim 40 de absolvenți certificați care au 
participat la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului. 

Cei 138 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă din clasele terminale vor fi 
consiliați în vederea ocupării unui loc de muncă (A1). În vederea motivării acestora, în cadrul activității 
A2 vor fi organizate întâlniri de informare cu părinții/tutorii elevilor și întâlniri cu potențialii angajatori - 
inclusiv vizite la locurile de muncă unde elevii efectuează practica. 

Se vor organiza 224 întâlniri de informare a familiilor/tutorilor pe toata perioada de derulare a 
proiectului, 98 vizite la partenerii de practica/potențiali angajatori pentru atingerea obiectivului, acela ca 
40 de elevi participanți la stagiile de practica la locul de munca organizate în cadrul proiectului sa îsi 
gaseasca un loc de munca la potențialii angajatori parteneri de practica, sau la alți agenți economici în 
domeniile în care s-au pregatit, dupa obținerea certificatului de calificare/competențe profesionale.  
3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de practică la locul de 
muncă, în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.  
  Dintre cei 182 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă, 50 vor fi selectați în cadrul 
A1 pentru a-și dezvolta competențele antreprenoriale în cadrul unor firme de exercițiu (A4). 

Rezultatele îndeplinirii acestui obiectiv vor fi minim 5 firme de exercițiu care vor funcționa în 
cadrul liceului și 50 de participanți la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul 
proiectului, care își vor dezvolta competențele antreprenoriale în cadrul acestor firme. 
         Rezultatele așteptate ale proiectului proiectului sunt următoarele: 
1. 200 de elevi consiliați; 
2. Minim 40 de absolvenți îsi vor gasi un loc de munca la potențialii angatori parteneri de practica sau la 
alți agenți economici în domeniile în care s-au pregatit, la încetarea calitații de participanți la activitațile 
din proiect, dupa obținerea certificatului de calificare/competențe profesionale. 

Elevii vor fi consiliați în cadrul activitații A1 în vederea alegerii locului de munca si vor fi 
încurajați de familii sa se angajeze în urma informarii acestora în cadrul A2. La luarea deciziei de 
angajare va conta foarte mult familiarizarea elevilor cu viitorul loc de munca din timpul practicii (A3).  
3. 30 elevi care își vor continua studiile la încetarea calității de participant la activitățile proiectului. 



3 
 

Absolvenții scolii profesionale cu certificat de comptențe profesional funcție de vârsta si de 
eventualiatea inserției pe piața muncii îsi pot continua studiile la învațamantul liceal de zi sau seral. 
Absovenții învațamântului liceal îsi pot continua studiile în cadrul scolii postliceale (învațamânt terțiar 
non-universitar). Oferta de formare de mai sus poate fi asigurata de catre Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova. Absolvenții cu diploma de bacalaureat îsi pot continua parcursul profesional 
prin studii universitare.  
4. Minim 137 de absolvenți vor dobândi certificatul de competențe profesionale sau certificatul de 
calificare profesionala la încetarea calitații de participant la activitațile proiectului. 

Rezultatul va fi facilitat de participarea elevilor la stagiile de practica (A3), deoarece examenul 
pentru certificatul de calificare profesionala conține o proba practica.  
5. - 224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic in cadrul 
sesiunilor de informare, monitorizare, consiliere si orientare a carierei elevilor, pe toata perioada de 
derulare a proiectului.  

- 98 vizite la partenerii de practica/potențiali angajatori. 
În cadrul activitații A2 vor fi organizate atât întâlniri cu agenți economici relevanți - cu care liceul 

va încheia noi convenții de practica - cât si cu familiile elevilor din grupul ținta pentru ca acestea sa ia 
cunostința de condițiile de munca oferite de angajatori si sa îsi încurajeze copiii sa se angajeze dupa 
absolvire.  
6. 182 elevi participanți la stagiile de practica la locul de munca;  
7. 5 firme de exercițiu funcționale; 

FDES va asigura dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor în 5 firme de exercițiu ce 
vor fi înființate începând din prima lună de proiect în cadrul activității A4. Domeniile de activitate ale 
firmelor de exercițiu vor corespunde celor ale agenților economici, unde elevii vor face stagiile de 
practică și, implicit, profilelor de studii ale claselor din care provin aceștia, astfel încât elevii să aibă 
ocazia să valorifice atât cunoștințele teoretice dobândite la clasă, cât și experiența de la locul de practică. 
Având în vedere că, la începutul carierei de antreprenor, viitorii absolvenți vor înființa cel mai probabil 
microîntreprinderi, formele de organizare ale firmelor de exercițiu vor fi fie SRL, cu un număr restrâns de 
acționari, fie cooperative cu număr minim de membri. Numărul de firme de exercițiu va fi suficient de 
mare pentru ca toți elevii care vor activa în cadrul lor să poată exersa și roluri antreprenoriale/ 
manageriale, nu doar de execuție. 
8. 50 de elevi implicați în activitățile firmelor de exercițiu;  

50 de elevi dintre cei 182 care vor efectua stagiile de practică la locul de muncă (A3) - selectați în 
cadrul A1 - vor fi inițiați în antreprenoriat și în managementul afacerilor în cadrul activității A4. Aceștia 
vor învăța principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere și cum se inițiază și se 
conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectuează practica și vor exersa diverse roluri în 
cadrul celor 5 firme de exercițiu.   

Proiectul „Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor LTTA 
Craiova”, cu o durată de 24 luni, are o valoare totală de 2.385.194,50 lei. Valoarea totală eligiblă, 
respectiv 2.374.277,86 lei, este repartizată în cadrul parteneriatului astfel: 
- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova cu 1.512.063,93 lei; 
- Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale cu 386.479,89 lei; 
- Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia cu 475.734,04 lei. 

În data de 15.07.2020, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova a transmis adresa nr. 
1934, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 101413/15.07.2020, prin care solicită sprijin 
pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului. 

Ulterior, în data de 31.07.2020, instituția de învățământ a transmis adresa nr. 2661, înregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr. 110575/31.07.2020, prin care ne informează cu privire la încheierea 
contractului de finanțare. 

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Orientări privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru Instituţii publice finanţate integral din 
venituri proprii si/sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale si Instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale 
finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale, contribuţia proprie a 
solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielior eligibile.  

Avînd în vedere cele precizate mai sus și în conformitate cu prevederile Cererii de finanțare, ale 
Acordului de parteneriat din 13.07.2019, precum și ale contractului de finanțare nr. 17010/30.07.2020, 
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contribuția proprie a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova este în sumă de 30.241,28 lei, 
respectiv 2% din 1.512.063,93 lei, sumă ce îi revine acestuia în cadrul proiectului. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020: ”În bugetele 
beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament şi creditele 
bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror 
beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora”,   

   În temeiul art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu alin. (4) lit. a și alin (7) lit. a,  art. 196 alin. (1) 
lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și art. 19 Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale,  

Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
finanţarea, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a sumei de 30.242,00 lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova la 
cheltuielile eligibile aferente proiectului „Creșterea participării la programe de învățare la locul de 

muncă a elevilor LTTA Craiova”. 
 

 
       D.E.I.P., 

Nelu Pîrvu 
 
 
 

 
                          Pt. Șef Serviciu PPD,                                                 Biroul Management Financiar,                                          
                       Dana Mihaela Boșoteanu                                                           Marius Chetoiu 
                                                                                                            
                              
                                                                                                                                
 
                         Vizat CFP, 
                                                                                                                                Întocmit, 
                                                                                                                               insp. Ramona Zegheanu         
 
 
 
  



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 117250/13.08.2020 
 
 
                                                                 RAPORT   

 
 

 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 112201/04.08.2020; 

 - Raportul nr.115554/13.08.2020 întocmit de Direcţia Elaborare şi Implementare 
Proiecte privind aprobarea finanţării, din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova pentru 
derularea proiectului ”Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a 
elevilor LTTA Craiov”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa 
Prioritară 6 “Educaţie şi Competenţe”, Obiectiv specific 6.14, apelul de proiecte 
POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi”, Cod SMIS 130647. 

 - În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, art.7 alin.1 din O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020; 

- În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a, 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

-  Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic. 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 Propunerea Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte privind aprobarea finanţării, 
din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto Craiova pentru derularea proiectului ”Creşterea participării la 
programe de învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiov”, în cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 “Educaţie şi Competenţe”, Obiectiv 
specific 6.14, apelul de proiecte POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi”, Cod SMIS 
130647. 
 
 
 
    Director Executiv,          Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                              consilier juridic Mădălina Decă 

















Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

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

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

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

CERERE DE FINANŢAREProgram Operaţional Capital Uman
Cod apel: POCU/633/6/14/Creşterea
participării la programe de învăţare la locul
de muncă a elevilor şi ucenicilor din
învăţământul secundar şi terţiar non-
universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potenţial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI

Cod proiect 130647

Titlul proiectului
Cresterea participării la programe de
învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA
Craiova

Componenta 1
STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI -
Regiuni mai putin dezvoltate

Axa Prioritară Educaţie şi competenţe

Operaţiunea

Creşterea participării la programe de
învăţare la locul de muncă a elevilor şi
ucenicilor din învăţământul secundar şi
terţiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potenţial
competitiv identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

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

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTULNULider

Este întreprinderea IMM:

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE instituţie de învăţământ pre-universitar de stat acreditatăTipul Organizaţiei: 4941528Cod de înregistrare fiscală/CIF: 18140Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal: Municipiul Craiova, România, Str. NICOLAE ROMANESCU nr. 99, , judeţul Dolj, cod poştal -, România0351427636 / 0251/4286438532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
Adresa poştală:

Data infiinţării: 02/12/1993
Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NUNUautocv2004@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.autocv.roDIRECTORGHEORGHE BARBU0733073640 / 0351427636barbu2812@yahoo.comREPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala SwiftTRZORERIA MITROPOLIT FIRMILIAN, nr.2,Localitate Municipiul Craiova,Cod postal: 200761,Dolj,RomâniaRO57TREZ2915006XXX000196 RO57TREZ2915006XXX000196 CRAIOVA
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
cercetare10501/01/2015 -31/12/2015 5,098,000.0011601/01/2016 -31/12/2016 5,112,000.0011201/01/2017 -31/12/2017 5,594,000.0010801/01/2018 -31/12/2018 6,855,000.00EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior
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Cod SMIS: Scoala dupa scoala - o modalitate de invatare, aprofundare, comunicare si relaxare,POSDRU/23/2.2/G/12055Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 426/07.05.2010 / 02 APR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 MAI 201031 AUG 2012
Valoarea totală proiect: 1,585,554.00 LEI1,585,554.00 LEIValoare eligibilă proiect: 1,585,554.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,553,843.00 LEI
Rambursare efectivă: 137,498,824.00 LEIUniunea Europeana4.20 LEI din data de 03 IUL 2009Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveObiectivul general al proiectului  a fost:Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii de către populatia rroma si alte categorii de grupuri vulnerabile.Efectul pozitiv pe termen lung al acestui proiect s-a concretizat in reducerea numarului de abandonuri scolare ceea ce aimplicat cresterea interesului elevilor si al parintilor fata de scoala. Astfel un numar foarte mare de elevi au dorit sa se inscrie la scoalanoastra la clasa pregatitoare, la clasele primare si la programul  „A doua sansa” in speranta ca vor fi inclusi in grupul tinta al unui viitorproiect de acelasi tip derulat de scoala noastra.Acest proiect a permis pentru prima data elevilor din scoala noastra sa participe la activitatile de tipul Scoala dupa scoala farasa fie necesara sustinerea materiala a parintilor. Totodata este prima scoala dupa scoala finantata integral din fonduri europenenerambursabile si in egala masura prima scoala dupa scoala care are ca grup tinta si elevi de gimnaziu.Proiectul s-a desfasurat in perioada 01.05.2010-31.08.2012 in incinta Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Bld. NicolaeRomanescu, nr. 99, la parterul corpului B in 7 spatii dotate in cadrul proiectului, zilnic in intervalul 7.30-15.30 si a avut ca grup tinta 60elevi de ciclul primar si 60 elevi de ciclul gimnazial.Managementul proiectului a fost realizat de 9 persoane: manager, asistent manager, 2 coordonatori educativi (primar si gimnazial),coordonator administrativ, responsabil cu evaluarea si monitorizarea, consilier juridic, administrator financiar si un asistent administratorfinanciar.Activitatile de monitorizare si raportare tehnica au fost realizate de manager, asistent manager si de responsabilul cu evaluarea simonitorizarea, iar raportarea financiara ea fost realizata de administratorul financiar.Obiectivele specifice ale proiectului au fost :1.Reducerea numarului de absente fata de anul anterior;2.Îmbunatatirea situatiei scolare;3.Îmbunatatirea conduitei comportamentale si a gradului de comunicare;4.Dezvoltarea de abilitati practice, artistice si sportive.Scoala este amplasata la periferia orasului, intr-o zona cu multi locuitori de etnie rroma, venitul mediu al locuitorilor cartieruluifiind in general sub limita salariului minim pe economie. Nivelul material scazut al familiilor din cartier nu permite acestora sa asigurecopiilor un climat favorabil dezvoltarii fizice, psihice si emotionale corespunzatoare varstei, si deci, nu le poate crea posibilitatea de a-sicontinua studiile in conditii normale.Prin intermediul activitatilor cu elevii din grupul tinta derulate in proiect (pregatirea temelor, activitati extracurriculare, activitatisportive şi recreative, consiliere psihopedagogica, realizarea unei igiene corespunzătoare (baie si spalat haine), asigurarea vestimentatieinecesare si a mesei de pranz) s-a realizat un climat favorabil dezvoltarii fizice, psihice si emotionale corespunzatoare varstei si conditiiadecvate continuarii studiilor.Tinand cont de realitatile concrete relatate mai sus, acest proiect prin activitatile sale a reprezentat solutia optima pentru caacesti copii sa se mentina in sistemul de invatamant, deoarece „scoala după scoală” este o forma moderna de scolarizare, care a oferitposibilitatea de a se lucra atat individual, cat si in grup.Participarea elevilor din grupul tinta la toate activitatile proiectului a avut ca urmare directa realizarea obiectivelor specifice aleproiectului, mai exact, la totii elevii din grupul tinta s-a inregistrat  o scadere a numarului de absente, o imbunatatire a situatie scolare,implicit a conduitei comportamentale si a gradului de comunicare atat intre ei, cat si intre acestia si cadrele didactice. Cu precadere,participarea elevilor din grupul tinta la activitatile extracurriculare, a dus la dezvoltarea abilitatilor, practice, artistice si sportive.
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RezultateA1.Achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare:1 raport cu materialele şi echipamentele achizitionate, 1Usa termopan,1Dozator apa,2 Maşini de spalat, 2Frigidere, 1 Aspirator,4 dusuri,4 baterii cu pipa medie,3 dozatoare prosop, 3 dozatoare sapun lichid, 3covorase cauciuc baie,3 Boilere(100l,100l,30l) +materiale conectare la retea de apa, electrica, Jaluzele verticale pt toate geamurile de laspatiile din proiect,10 Mese pliante,40 scaune pliante, 3 Dulapuri pentru sala de mese,lavoar+dulapior+oglinda pt sala de mese,1Server,1 Fotocopiator digital,3 multifunctionale,38 laptopuri,1 router,Rechizite,Haine,Materiale de curatenie, 3 Bannere, 31 Necesarmateriale rechizite întocmite de experţi,1 Procedura interna de achizitie publica,17 Dosare achizitiiA2. Amenajarea spaţiului destinat derulării proiectului: 2 sali de clasa,1 baie cu masini de spalat, 1 hol,1 sala de mese,1 secretariatproiecte,1 raport amenajare spaţiiA3. Administrarea spaţiului destinat desfasurarii activitatilor proiectului:12 grafice lunare de igienizare,12 grafice lunare de igienizare, 24grafice lunare de intretinere a spatiului,7 rapoarte lunare ale activitatii de intretinere a calculatoarelor,8 rapoarte lunare ale activitatii deintretinere a calculatoarelor,1 condica prezenta,1 registru observatie administrare proiectA4. Stabilirea grupului tintaAn I:8 centralizatoare primar+8 anexa la Centralizator,7 centralizatoare gimnaziu+7 anexa la Centralizator,An II:8 centralizatoareprimar+8 anexa la Centralizator,6 centralizatoare gimnaziu+6 anexa la Centralizator,1 centralizator cu elevii cu situaţia şcolară, materială,familială nesatisfacatoare,1 raport de stabilire a grupului ţintă/anA5.Asigurarea igienei corporale:1 registru prezenta pentru activitatile de igiena corporalaA6.Asigurarea mesei de pranz:28 meniuri saptamanale-an1,21 meniuri saptamanale-an2, 2 registre de prezenta a elevilor la activitati/anA7.Coordonarea efectuarii temelor: 60 diagrame absente elevi/an, 2 centralizatoare absente elevi/an, 60 fise de progres scolar/an, 1condica prezenta cadre didactice, 8 orare lunare activitati si responsabili/an, 7 orare lunare activitati si responsabili/an, 60 caiete de lucrucompletate, 10 minute de filmare saptamanala a grupului tintaA8.Desfasurarea activitatilor extracurriculare: 60 teste psihologice completate/an, 60 fise de observare a comportamentului elevului/an,15modele de felicitări realizate la calculator/an,15 modele de icoane/an,90 felicitări cu dedicatii/an,60 orare scolare personale/an,60 scrisoricatre Mos Craciun,Iepuras/an,30 icoane confectionate/an,10 colaje desene/an,10 machete de factura religioasa/an,10 circuite electricesimple/an,10 instrumente muzicale/an,30 mecanisme simple,15 icoane pe sticla/an, 10 jardiniere flori,30 vase ceramice de Cucuteni,150stegulete cu mesaje ecologice,27 steaguri ale tarilor din Uniunea Europeana,27 desene costume traditionale ale tarilor din UniuneaEuropeana 2 machete tematice/an,40 "buburuze"/an,40 cosuri cu margarete/an,20 covorase tesute/an,10 cusaturi,30,,cloşca cupui”/an,50 flori "balon"/an,120 produse realizate prin tehnica origami/an, 90 felicitari/an,40 cuiburi pascale/anA9.Activitati de informare si publicitate: 2 albume foto,20 panouri  amenjate,3 emisiuni TV difuzate de mai multe ori la posturi locale sinationale,2 pliante,2 articole/an, 2 bannere 2400x800,1 banner 4000x 1200, 2 postere/an,1 poster final,10 prezentari: site-ul scolii, la 2workshop-uri regionale,simpozioane nationale si simpozioane  internationale,la un atelier de lucru, in Consiliile Profesorale,forum proiecteeuropene in Consiliul Consultativ al ElevilorA10.Activitati de monitorizare:12 rapoarte de monitorizare manager si asistent manager, 12 rapoarte de monitorizare ale coordonatoruluiadministrativ /an1, 12 rapoarte de monitorizare ale coordonatorului administrativ /an2,  8 rapoarte de monitorizare  coord.ed. primar/an1;7 rapoarte de monitorizare  coord.ed. primar/an2, 8 rapoarte de monitorizare  coord.ed. gimnaziu/an1; 7 rapoarte de monitorizarecoord.ed. gimnaziu/an2,4 rapoarte evaluare si monitorizare internaA11.Activitatile de raportare (tehnica si financiara):16 rapoarte experti an1/luna de activitati,29 rapoarte experti an2/luna de activitati, 15rap. lunare  coord.ed. primar, 15 rap. lunare  coord.ed. gimnaziu, 24 rapoarte lunare ale coordonatorului administrativ, 24 rapoarteResponsabil financiar,24 rapoarte Consilier Juridic,22 rapoarte Expert Contabil,24 rapoarte manager,24 rapoarte asistent manager, 5tipuri de fisa postului si 22 fiaa de atributii, 3 rapoarte tehnico financiare, 1 raport final tehnico- financiarRezultate1. Achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare bunei implementari a proiectului,2.Amenajarea spatiului destinat derularii proiectului.Spaţiile destinate proiectului au fost amenajate cu echipamentele si mobilier cumparate în cadrul proiectului.Activitatile proiectului s-au desfasurat in cele 7 spatii amenajate in cadrul proiectului si mentionate in Cererea de finantare. Dupafinalizarea proiectului o sala a fost si este folosita pentru desfasurarea activitatilor cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare- dimineata si dupaamiaza pentru diferite activitati extracurriculare realizate in cadrul unor proiecte, iar celalalta sala este folosita permanent pentru activitatide tipul scoala dupa scoala cu caracter remedial pentru elevii de primar in cadrul altor proiecte cu finantare extrabugetara. In sala demese elevii inclusi in diferite proiecte servesc masa in sistem de caterring.Sala in care s-a aflat secretariatul proiectului, s-a dovedit a fi foarte utila in perioada urmatoare, a permis scrierea si implementarea multorproiecte dupa finalizarea proiecctului POSDRU.Ea este folosita si acum ca spatiu in care se implementeaza proiectele cu finantareextrabugetara si este cunoscuta in scoala ca „ spatiu PROIECT”.3.Administrarea spatiului destinat desfasurarii activitatilor proiectului a implicat urmarirea modalitatii in care a fost asigurata curatenia siigiena de catre ingrijitoare, functionarea retelei si a echipamentelor.4.Stabilirea grupului tinta.In cadrul proiectului au fost inclusi 60 elevi de la ciclul primar si 60 elevi de ciclul gimnazial (cate 30 din fiecare pe fiecare an deimplementare). Grupul tinta a fost alcatuit numai din elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, toti apartinand grupurilor vulnerabile (rromi,familii ce traiesc din venitul minim, familii monoparentale, persoane cu dizabilitati).5.Asigurarea igienei corporale a fost facuta pe tot parcursul derularii activitatilor cu elevii. Elevii s-au spalat saptamanal cu apa calda de labolile, si-au schimbat hainele si lenjeria intima. Hainele aufost spalate si uscate de catre ingrijitoare la masinile de spalat cu uscator.6. Asigurarea mesei de prânz in sistem de catering a fost o activitate derulata pe perioada derularii activitatilor cu elevii.Activităţi finanţate
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7.Coordonarea efectuarii temelor a cuprins supravegherea si indrumarea efectuarii temelor timp de 2 ore de catre invatori si profesori, eaa durat zilnic 2 ore (9-11 pentru ciclul gimnazial, 12-14 pentru ciclul primar) si a fost efectuata de 39 de cadre didactice ale instutiei dediferite disciplineCadrele didactice implicate si-au desfasurat activitatea potrivit unor orare lunare, au semnat zilnic registrul de prezenta, au notat in fisa deobservare a comportamentului elevilor atitudinea acestora la activitatea respectivă si au inocmit lunar un raport de activitate si fisa depontaj.8.Desfasurarea activitatilor extracurriculare s-a desfasurat timp de 1,5 ore zilnic (7.30-9.00 pentru ciclul gimnazial, 14-15.30 pentru ciclulprimar) de catre cadrele didactice implicate in proiect.9. Activitati de informare si publicitate s-a desfasurat lunar respectand cerintele din Manualul de identitate vizuala asigurandu-sevizibilitatea adecvata, transparenta si promovarea corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor, a rezultatelor obtinute.10. Activitati de monitorizare au permis cunoasterea stadiului proiectului, modul de derulare al activitatilor, costurile si rezultatele.11. Activitatile de raportare (rapoartele expertilor, rapoartele tehnico financiare)
Cod SMIS: Dezvoltarea si formarea de competente profesionale si personale prin mobilitati Erasmus+ in vedereafacilitarii insertiei pe piata muncii  2014-1-RO01-KA102-00870Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5338/22.10.2014 / 17 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 201430 SEP 2016
Valoarea totală proiect: 410,142.86 EURO410,142.86 EUROValoare eligibilă proiect: 410,142.86 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 410,142.86 EURO
Rambursare efectivă: 328,114.29 EUROUniunea Europeana4.42 LEI din data de 17 OCT 2014Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveAcest proiect a vizat dezvoltarea profesionala si personala a tinerilor aflati in formare initiala (IVT) de la clasele a XI-a liceu, calificarile:-flux I: tehnician in transporturi – 15 participanti (baieti cu varste cuprinse intre 17-18 ani)-flux II: tehnician operator tehnica de calcul – 20 de participanti (6 fete si 14 baieti cu varste cuprinse intre 17-18 ani)Proiectul a constat intr-o mobilitate de formare de 21 de zile, timp in care elevii au realizat activitati practice de cate 6 ore/zi, activitaticuprinse in modulele de practica comasata (CDL). Activitatile practice s-au desfasurat dupa un program bine stabilit inainte de incepereamobilitatii si agreat de catre reprezentantii legali ai partenerilor implicati in proiect:-LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI  AUTO din Craiova – beneficiar al fondurilor din parte Uniunii Europene-2 licee din Uniunea Europeana:Pentru fluxul I: IES Jaume I din orasul Ontinyent, regiunea Valencia – Spania, pentru fluxul II: Istitutod'Istruzione Secondaria Superiore Sebastiano MOTTURA (I.I.S.S. S.Mottura) din Caltanissetta-Sicilia,Italia, la care s-a adaugat si firmaPromimpresa SRL in calitate de organizatie intermediara.Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea formarii profesionale si personale a 15 elevi de la calificarea tehnician in transporturisi a 20 elevi de la calificarea tehnician operator tehnica de calcul aflati in formare initiala, clasa a XI-a liceu din cadrul institutiei detrimitere.Obiectivele specifice ale proiectului au fost:1.Formarea si dezvoltarea cunostintelor,abilitatilor si competentelor profesionale aferente Modului IX,Circuite electronice si anume:[OBS1.1] pentru participantii de la calficarea tehnician in transporturi, acestea au fost:-formarea abilitatilor de identificare pe automobil a tipurilor de circuite electronice si a componentelor acestora si de masurare aparametrilor unui circuit electronic utilizand AMC-uri adecvate-dobandirea competentelor de executare a operatiilor de conectare a circuitelor electronice in echipamentele si instalatiile automobilului side evaluare a performantelor acestora.
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[OBS1.2] pentru participantii de la tehnician operator tehnica de calcul, acestea au fost:-formarea abilitatilor de masurare a parametrilor specifici circuitelor electronice de tip analogic si digital cu aparatura moderna siinterpretarea rezultatelor-dobandirea competentelor de selectare,conectare si verificare a functionalitatii diverselor tipuri de circuite electronice utilizate inaparate,dispozitive si sisteme automatizate.Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor civice, interculturale, sociale si de comunicare intr-o limba straina[OBS3] Consolidarea dimensiunii internationale a educatiei si formarii profesionale prin dezvoltarea cooperarii institutiei candidat cuinstitutii furnizoare de educatie/formare si cu agenti economici din Spania si Italia si initierea de noi proiecte Erasmus+.Organizatiile de primire din cadrul proiectului au fost:-Institut d'Educacio Secundaria Jaume I (IES Jaume I) din Ontinyent-Valencia, Spania, la care si-au desfasurat stagiul de pregatirepractica 15 elevi de la calificarea tehnician in transporturi in fluxul I-Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Sebastiano MOTTURA (I.I.S.S. S.Mottura) din Caltanissetta-Sicilia,Italia,la care si-audesfasurat stagiul de pregatire practica 20 de elevi de la calificarea tehnician operator tehnica de calcul in fluxul IIIn cadrul fluxului II, Promimpresa SRL, a fost organizatie intermediara, cu mare experienta in domeniul proiectelor europene care acolaborat la redactarea si parafarea Protocolului de colaborare cu institutia de trimitere si institutia de primire, a semnat cu institutia detrimitere un Contract de colaborare in care se vor stipula sarcinile fiecarei parti, a desemnat mentorii de stagiu pentru fluxul II, a semnatLearning Agreement, a ajutat la organizarea cazarii, mesei, transportului local, activitatile culturale si recreative, a monitorizat permanentplasamentul de formare, a diseminat activitatile proiectului pe site-ul propriu.REZULTATELE TANGIBILE ALE PROIECTULUI:-certificatele primite de participant: Documentul Europass Mobility, Certificatul de pregatire practica,Certificatul lingvistic,Certificatul departicipare la stagiu-caiete de stagiu, fise de lucru si laborator specifice Modulului IX Circuite electronice-certificatele primite de profesorii insotitori:Certificatul de participare la stagiu si Certificatul de monitorREZULTATE INTANGIBILE ALE PROIECTULUI:-cunostinte, abilitati si competente conform Standardului de Pregatire profesionala; competente lingvistice si personale; experiente: delucru obtinute prin schimb de bune practici si culturale; cetatenie activa;aptitudinile sociale dezvoltate-metode si tehnici de lucru in atelier si laborator;experiente de organizare a activitatii,cresterea dimensiunii culturale,consolidarea capacitatii transnationale,imbunatatirea procesului instructiv-educativ,cresterea calitatiiformariiRezultatele vor fi diseminate:-elevilor institutiei beneficiare si ai altor institutii de invatamant din judet-inspectorilor/metodistilor de specialitati tehnice si directorilor de licee tehnologice din judet-cadrelor didactice de specialitate din cadrul institutiei beneficiar, din institutii VET din judetele Dolj, Olt si Ilfov-cadrelor didactice de cultura generala din cadrul institutiei beneficiar si altor scoli din judet-agentilor economici de profil din Craiova.MECANISME DE EXPLOATARE a rezultatelor:1.Transferul rezultatelor in vederea promovarii bunelor practici;2.Sustenabilitatea proiectului pentru ca impactul asupra participantilor sa devina telul celorlalti elevi.RezultateActivitatile din cadrul proiectului:1.Stabilirea echipei de gestiune2.Completarea Contractului de finantare,intocmirea si semnarea de catre toti partenerii implicati a Protocoalelor de colaboarare si aContractelor de pregatire practica pt fiecare flux:10.14-03.153.Activitati de informare a grupului tinta,cadrelor didactice din scoala,parintilor:09.2014-09.20154.Stabilirea continutului Acordurilor de formare pentru fiecare calificare in colaborare cu IES Jaume I(flux I)si I.I.S.S.”S.Mottura”(fluxII)5.Stabilirea Comisiei de selectie.Realizarea selectiei participantilor:11.14-02.156.Semnarea contractelor cu participantii si profesorii insotitori:02-09.20157.Initierea EuropassMobility,Certificatul de Pregatire practica.Pregatirea participantilor(03-05.15/06-09.15)8.Organizarea plasamentului-Echipa de gestiune in colaborare cu IES Jaume I din Spania si Promimpresa SRL din Italia(01-09.15)9.Plasamentul de formare (iunie-iulie 2015 pt. Flux I si sept-octombrie 2015 pentru fluxul al II-lea)10. Raportarea la nivel de participat si la nivel de proiectIMPACT LA NIVEL LOCAL:-cresterea increderii parintilor in potentialul scolii de a forma tineri bine pregatiti profesional-cresterea vizibilitatii institutiei prin utilizarea unor mijloace variate de promovare a proiectului-experientele impartasite de participanti colegilor din scoala cat si celor de la alte institutii de profil  in cadrul unor intalniri judetene le voroferi acestora informatii pertinente in legatura cu cerintele unui loc de munca modern dintr-o tara a UE, facandu-i sa inteleaga ca, inabsenta unui studiu continuu si a unei atitudini responsabile, sansele de a-si gasi un loc de munca in calificarea pentru care s-au pregatit,sunt nule.IMPACT LA NIVEL REGIONAL SI  NATIONAL-dezvoltarea cooperarii cu institutii de educatie/formare din tara ceea ce va asigura cresterea dimensiunii europene a institutiei-utilizarea caietului de stagiu aferent Modulului IX Circuite electronice de catre alte institutii interesate, prin accesarea acestuia de pe site-ul proiectului.IMPACT LA NIVEL EUROPEAN- dezvoltarea cooperarii cu institutii de educatie/formare, agenti economici din spatiul european ceea ce va asigura cresterea dimensiuniieuropene a institutiei- cooperarea cu institutii din Spania/Italia ce activeaza in invatamantul profesional, va favoriza schimbul de experienta intreinstitutii,cunoasterea metodologiei de organizare si functionare a  invatamantului profesional din cele doua tari, a metodelor si strategiilorActivităţi finanţate

6



folosite de profesorii celor doua institutii- promovarea dialogului intercultural printr-o permanenta comunicare la toate nivelurile proiectului,va pune in contact fiecare partener cuvalorile culturale, stilul de viata, mentalitatile celuilat, ceea ce va contribui la imbogatirea orizontului cultural si spiritual al acestora,elementesential al cetateniei active;- intarirea colaborarii cu partenerii din proiect si deschiderea de oportunitati in vederea stabilirii de noi legaturi in vederea dezvoltariiproiecte prin programul Erasmus +.
Cod SMIS: Dezvoltarea competentelor profesionale si personale ale tinerilor aflati in formare initiala prin stagii depregatire practica in spatiul European, nr de referinta 2016-1-RO01-KA102-023800Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2284/26.08.2016 / 09 AUG 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 201631 AUG 2017
Valoarea totală proiect: 453,552.74 EURO453,552.74 EUROValoare eligibilă proiect: 453,552.74 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 453,552.74 EURO
Rambursare efectivă: 362,842.19 EUROUniunea Europeana4.46 LEI din data de 09 AUG 2016Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveSCOPUL PROIECTULUI este formarea si dezvoltarea competentelor profesionale si personale la 30 de elevi din clasa a XI-a, de lacalificarile tehnician electrician electronist auto-liceu (15 elevi) si mecanic auto -invatamant profesional (15 elevi),prin participareaacestora la stagii de pregatire practica de inalta calitate derulate in atelierele-scoala ale ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALDINIVALERIANI – SIRANI si in medii reale de lucru in Italia ce dispun de dotari tehnice moderne, de personal calificat si tutori cu experientace sunt intr-o conexiune permanentă cu tehnologiile actuale si tehnicile de predare axate pe activitati practice.Proiectul se deruleaza in perioada 01.09.2016-31.08.2017 si cuprinde activitati care se deruleaza in Romania si in Bolonia-Italia(mobilitatea de formare de 26 zile in care se vor desfasura activitati practice, pregatire pedagogica si culturala)Cadrul de desfasurare:Mobilitatea de formare in spatiul  UE, prin faptul ca le ofera viitorilor participanti sansa de a-si desfasura stagiul de pregatire practica intr-un mediu real de lucru, cu o dotare moderna si adecvata formarii competentelor, abilitatilor si cunostintelor din Standardele de PregatireProfesionala specifice calificarilor din proiect, satisface multiplele nevoi ale institutiei candidat, dar si nevoile identificate la nivelul grupuluitinta, precum formare profesionala de calitate, schimbarea atitudinii fata de munca, formarea spiritului de initiativa si antreprenorial,cresterea motivatiei tinerilor de a se instruí continuu.Mobilitatea de formare se va derula in orasul Bologna – Italia si va consta in efectuarea unui stagiu de pregatire practica de 26 zile (120ore, 6 ore/zi). Partenerul de primire va fi liceul ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALDINI VALERIANI – SIRANI. OrganizatiaYouNet din Bologna - Italia va actiona in proiect ca organizatie intermediara .La mobilitatea de formare vor participa 30 de elevi din cadrul institutiei beneficiar - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO,din clasa a XI-a de la liceu si invatamant profesional aflati in formare profesionala initiala, profil tehnic, nivel 3 de calificare de lacalificarile:- electrician electronist auto – 15 elevi- mecanic auto – 15 eleviAcestia isi vor desfasura 4 saptamani de stagiu de practica atat in atelierul-service si in laboratoarele institutiei de primire cat si lapartenerii de practica ai acesteia.Prin activitatile la care vor participa timp de 26 de zile,viitorii participanti vor putea sa-si formeze si sa-si dezvolte competente profesionalespecializate conforme cu cerintele actuale ale angajatorilor,sa se familiarizeze cu modul de organizare al unei intreprinderi si cu regulilespecifice care guverneaza relatiile de munca in spatiul european din care si ei fac parte,ii va constientiza ca educatia şi formarea decalitate le pot asigura integrarea si mobilitatea cu succes pe piata fortei de munca din tara si din Europa si ii va motiva sa continue sa secalifice.Obiectivele specifice ale proiectului se pliaza pe obiectivul general al programului Erasmus+ in domeniul educatiei si formarii profesionalesi pe obiectivele actiunii cheie 1- proiecte de mobilitate din cadrul Apelului National la proiecte 2016.
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1.Pentru calificarea tehnician electrician electronist auto, cf. SPP-ului aferent M IX-Circuite electronice-90h, M X – Sisteme mecanice,pneumatice si hidraulice ale automobilului-15h si M XI Sisteme electrice si electronice ale automobilului-15h-formarea abilitatilor de identificare pe automobil a tipurilor de circuite electronice si hidraulice si a componentelor acestora si de masurarea parametrilor utilizand AMC-uri adecvate-dobandirea competentelor de executare a operatiilor de conectare si verificare a functionalitatii circuitelor electronice si a echipamentelorsi instalatiilor electronice,electrice si hidraulice ale automobilului2. Pentru calificarea mecanic auto,conform noului Curriculum aferent M III Intretinerea,diagnosticarea si repararea automobilelor -120 ore-formarea abilitatilor de a alege si de a utiliza corect dispozitive,metode si tehnici de verificare si masurare a parametrilor de stare aiautovehiculelor-formarea de competente de intretinere, diagnosticare, reparare si exploatare a autovehiculelor si subansamblurilor acestora utilizandtehnici performante si respectand ordinea logica a operatiilor si a protocoalelor de service3. Dezvoltarea personala a tinerilor prin asumarea si promovarea atitudinilor pozitive( spiritul de observatie,atentia distributiva,flexibilitatea gandirii,responsabilitate) si a spiritului antreprenorial acumulate în cadrul companiilor italiene,cu scopul facilitarii tranzitiei dela scoala la locul de munca4. Dobandirea si dezvoltarea competentelor civice, interpersonale, interculturale,sociale si de comunicare intr-o limba straina;5. Imbunatatirea calitatii si eficientei educatiei si formarii profesionale prin promovarea parteneriatelor dintre institutia de trimitere, institutiide educatie/formare si agenti economici din Italia in cadrul unor noi proiecte Erasmus+.Rezultatele  previzionate ale proiectului se indentifica prin rezultatele invatarii,in concordanta cu SPP si Curriculele modulelor. Acesteasunt:Pentru calificarea TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO(Modulele IX,X,XI)CUNOSTINTE despre:-normele de protectia muncii,de prevenire si stingere a incendiilor-simboluri,rolul functional si parametrii specifici ai circuitelor electronice-documente utilizate in monitorizarea activitatii de intretinere/verificare/reglare a componentelor electrice, electronice si hidraulice aleautomobilelor-metode si mijloace folosite la masurarea parametrilor electrici si electronici din componenta automobilelorABILITATI-de a respecta prescriptiile privind utilizarea SDV-urilor specifice-de a selecta AMC-uri, mijloace de masurare si verificare specifice, in functie de operatia efectuata-de a utiliza mijloace de masurare si verificare la operatiile efectuateCOMPETENTE privind:-masurarea parametrilor circuitelor electronice folosind AMC-uri adecvate si interpretarea rezultatelor prin comparare cu valorile standardsi datele din cartea tehnica a automobilului-montarea/demontarea circuitelor electronice din echipamentele/instalatiile automobilelor-executarea operatiilor de conectare a circuitelor electronice in echipamentele/instalatiile automobilelor-verificarea functionalitatii echipamentelor/instalatiilor electronice,electrice si hidraulice ale automobilelor cu mijloace de masura si controlspecificePentru calificarea MECANIC AUTO(Modulul III)CUNOSTINTE privind:-normele de tehnica securitatii muncii,de prevenire si stingere a incendiilor-simptomele de functionare defectuoasa/nefunctionare a componentelor automobilelor-mijloacele tehnice folosite la diagnosticarea automobilelor-organizarea activitatii de diagnosticare a automobilelor-sistemele lucrarilor de mentenanta a automobilelor-criteriile specifice de calitate a lucrarilor de intretinere si reparatii ale mecanismelor,sistemelor sau instalatiilor automobilelorABILITATI-de a respecta prescriptiile privind utilizarea SDV-urilor specifice-de a selecta mijloacele de lucru necesare la diagnosticarea,reglarea si repararea componentelor auto-de a utiliza corect mijloacele de masurare,diagnosticare si reparare a automobilelorCOMPETENTE privind:-verificarea starii de functionare a echipamentelor/instalatiilor automobilelor-stabilirea diagnosticului cu privire la starea tehnica a subansamblurilor/automobilelor-utiliz. mijloacelor si metodelor de testare moderne in functie de caracteristicile lucrarilor si procedurile specifice-efectuarea operatiilor de verificare,mentenanta,reglare si reparare a automobilelor si a componentelor acestoraAlte  COMPETENTE dezvoltate vor fi:-LINGVISTICE pt a obtine informatii,a exprima mesaje orale si scrise pt.indeplinirea sarcinilor de lucru,sa participe la discutii pe temecotidiene si profesionale-ORGANIZATIONALE SI ANTREPRENORIALE:crearea si mentinerea de relatii profesionale,incadrarea in cerintele de timp si calitate,rezolvarea de probleme,munca in echipa,integrarea in medii de lucru internationale-SOCIALE:dialog constructiv,adaptare la conditii noi,luarea de decizii,comunicarea eficienta,dorinta de perfectionare continua-CIVICE:responsabilitate,respect pt. valorile europene,acceptarea diversitatii culturale,toleranta,adaptarea si relationarea in spatiuleuropean,dezvoltarea gandirii critice si flexibile-DIGITALE:utilizarea de aplicatii si softuri la locul de muncaRezultate tangibile:REZULTATE TANGIBILE:Certificatele primite de participanti, profesorii insotitori si monitorii, parteneriatele de colaborare cu institutii de invatamant si agentieconomici,caietele de stagii, brosurile informative Erasmus+ VET de promovare a Invatamantului Profesional si tehnic, viitoarele aplicatiide proiect ce vor fi depuse de scoala cu noii parteneri europeni din Italia.Ca REZULTATE INTANGIBILE  putem mentiona:-cunostinte, abilitati si competente dobandite de participanti, in conformitate cu  Standardul de Pregatire Profesionala;-competente lingvistice si personale;-experiente de lucru ca urmare a schimbului de bune practici;Rezultate
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-cetatenie activa;-dezvoltarea aptitudinilor sociale;-imbunatatirea metodelor si tehnicilor de lucru specifice unui service-ul auto;-cresterea dimensiunii culturale si consolidarea capacitatii transnationale a institutiilor implicate;-imbunatatirea procesului instructiv-educativ in cadrul institutiilor scolare implicate-cresterea calitatii formarii in institutia de trimitere.1.Organizarea si contractarea:sept-oct2016(constituirea echipei de gestiune,sesiuni de informare si motivare,organizarea selectiei)2.Selectia participantilor:11.20163.Organizarea plasamentului:11.2016(definitivarea L.A., semnarea contractelor financiare cu participantii si profesorii insotitori,efectuareaplatilor catre furnizori,initierea Europass Mobility si a Certificatului de Pregatire practica)4.Pregatirea participantilor: 2 luni inainte de fiecare flux5.Desfasurarea plasamentului in Bologna-Italia la IAV-S si partenerii de practica ai acesteia:-flux1-06.02-03.03.2017-15elevi,calificarea tehnician electrician electronist auto,liceu-flux2-10.03-04.04.2017-15elevi,calificarea mecanic auto,invatamant profesional6.Raportarea:aprilie/mai2017(participantii) si raport final:sept-oct20177.Evaluarea- permanent8.Diseminarea si valorizarea rezultatelor- permanentIMPACTUL LA NIVELUL PARTICIPANTILOR PE DURATA PROIECTULUI SI ULTERIOR-dezvoltarea competentelor profesesioanale in conformitate cu SPP tehnician electrician electronist auto, mecanic auto-cresterea increderii in propriul potential-dezvoltarea capacitatii de rezolvare a sarcinilor de lucru la un nivel calitativ ridicat-formarea si dezvoltarea spiritului de echipa ca urmare a organizarii activitatii practice cu accent pe descoperirea dirijata si munca inechipa-cresterea responsabilitatii fata de indeplinirea sarcinilor de lucru si asumarea rolurilor ce ii revin in echipa-realizarea obiectivelor profesionale proprii si implicit ale echipei in care lucreaza prin orientarea spre rezultatul muncii desfasurate-constientizarea faptului ca sansele lor de a fi mentinuti intr-un loc de munca cresc printr-o conduita caracterizata deseriozitate,punctualitate,responsabilitate si respect-intelegerea beneficiilor oferite de cunoasterea unei limbi straine (italiana) si a necesitatii de a-si dezvoltarea competentelor lingvistice-imbogatirea volumului cultural- ceea ce le va permite o mai buna comunicare si relationare cu persoane din alte tari-dezvoltarea spiritului de toleranta prin cunoasterea si acceptarea altor moduri de gandire si puncte de vedere, altor moduri de viata,vaface din participanti  buni cetateni europeniIMPACTUL ASUPRA LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO:-REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR prin cresterea atractivitatii si a calitatii procesului instructiv-educativ prin utilizarea unor noimetode si strategii de predare-invatare;-CRESTEREA PRESTIGIULUI si a VIZIBILITATII prin popularizarea rezultatelor tangibile si intangibile ale proiectului la nivel local sinational care va avea ca impact direct REALIZAREA PLANULUI ANUAL DE SCOLARIZARE-dezvoltarea DIMENSIUNII EUROPENE a institutiei prin colaborarea cu institutii de invatare/formare si cu agenti economici din RO si IT-dezvoltarea CAPACITATII de implementare si gestionare a proiectelor cu finantare UE-INTARIREA cooperarii cu parteneri europeni din domeniul educatiei si formarii si antrepenori de pe piata muncii prin noi proiecte demobilitate Erasmus +.-DEZVOLTAREA calitativa a capacitatii institutionale prin dezvoltarea competentelor profesionale, personale, lingvistice si de mentoratale profesorilor insotitori, monitori.-IMBUNATATIREA activitatii cadrelor didactice de la disciplinele tehnice prin utilizarea materialelor puse la dispozitie prin proiectActivităţi finanţate

Cod SMIS: THE NEW EDUCATIONS IN PROMOTING TRANSVERSAL SKILLSTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2016-1-RO01-KA201-024720  / 13 OCT 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 201631 AUG 2018
Valoarea totală proiect: 982,372.21 EURO982,372.21 EUROValoare eligibilă proiect: 95,329.71 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 95,329.71 EURO
Rambursare efectivă: 76,263.77 EUROUniunea Europeana4.45 LEI din data de 01 SEP 2016Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

9



Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

Obiective1. Îmbunătăţirea actului educaţional prin dezvoltarea competenţelor transversale la 2.000 de studenţi2. Creşterea calităţii educaţiei prin dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale pentru 300 de profesori3. Crearea unei reţele internaţionale de colaborare care va include şcolile şi instituţiile care lucrează în educaţia şi formarea cadrelordidactice pentru schimbul permanent de bune practici.- 1 Ghid metodologic de bune practici privind oportunitati de dezvoltare a competentelor transversale ale elevilor prin Noile educatii- 1 suport de curs "Dezvoltarea competentelor transversale"- 1 logo al proiectului,- 1 website al proiectului, 4 buletine informative, 9 brosuri privind Noile educatii, prezentari, filme, poze, materiale didacticeRezultate- participarea la intalniri transnationale pentru management de proiect- activitati de invatare pentru cadre didactice / elevi- activitati de elaborare a rezultatelor intelectuale (Ghid, curs)- evenimente de multiplicare- management si implementare ale proiectuluiActivităţi finanţate

Asistenţă solicitatăLiceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova,judeţul Dolj este situat la periferia orasului Craiova,într-un cartier locuit în majoritatede populatie de etnie rromă.  Şcoala noastră are experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană încă din anul 2006.Astfel, în perioada 2006-2013, au fost implementate 7 Proiecte de Mobilităţi Leonardo da Vinci-IVT –în Spania (152 mobilităţi de elevi-liceu şi învăţământ profesional). În perioada 2014-2020, şcoala implementează  5 proiecte de formare profesională VET- Acţiunea CheieKA1-mobilităţi de elevi, prin programul Erasmus + (175 de mobilităţi de elevi - liceu şi învăţământ profesional, Spania, Italia).De menţionat că pentru perioada 2016-2020, şcoala noastră a obţinut CARTA VET de mobilitate (la nivelul ţării doar 13 instituţii şcolaredeţin CARTA VET de mobilitate).În această perioadă, anual, 45 elevi aflaţi în formare profesională iniţială de la calificarile existente înplanul cadru, pot efectua 4 săptămâni de stagii de pregătire practică în ţări ale UE. În ţară, elevii îşi desfăşoară stagiile de pregătirepractică la atelierele unităţii de învăţământ şi la agenţi economici cu reputaţie pe piaţa muncii. De-a lungul anilor am continuat sămenţinem o bună colaborare cu Flormang SRL, Rokor Trading SRL, Rocom SA, DSC Service SRL.În cadrul acestui proiect. solicitantul cu rol de manager, va coordona activităţile de practică şi va menţine o strânsă legătură între părinţi-şcoală- agenţi economici.STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1 FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALEDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)Tipul Organizaţiei: NUEste întreprinderea IMM: 29202261Cod de înregistrare fiscală/CIF: 123/B/2011Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor: 10/10/20117022 - Activitati de consultanta pentru afaceri şi managementCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NUNUMunicipiul Craiova, România, Str. Drumul Ungurenilor nr. 14, Adresa corespondenta: Str. VasileAlecsandri, nr. 162, Craiova, judeţul Dolj, cod poştal 200463, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0743070270 / -contact@fdes.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.fdes.rodirector executivREPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:
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Nicolae CutaNume: 0743070270 / -nicucuta@gmail.comTelefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala SwiftBCR Bdul. Carol I, nr.Bl. M5-M6,Localitate Municipiul Craiova,Cod postal: 200692,Dolj,RomâniaRO95RNCB0139127959720001 0139127959720001 Patria RNCBROBUDATE 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
cercetare401/01/2015 -31/12/2015 772,711.071001/01/2016 -31/12/2016 964,768.00601/01/2017 -31/12/2017 1,254,972.00201/01/2018 -31/12/2018 338,116.00EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS: Dezvoltarea competenţelor antreprenorilor rurali din GAL Calafat-
Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C411111011 241788801 / 24 FEB 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

25 FEB 201417 MAI 2014
Valoarea totală proiect: 70,538.00 LEI70,158.00 LEIValoare eligibilă proiect: 70,158.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 70,158.00 LEI
Rambursare efectivă: 70,158.00 LEIUniunea Europeana4.45 LEI din data de 08 AUG 2013Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveScop: Creşterea capacităţii de implementare a proiectelor finanţate prin fonduri F.E.A.D.R. în rândul grupului ţintă din cadrul teritoriuluiG.A.L. Calafat.Obiectiv specific 1Conştientizarea a 150 de persoane din grupul ţintă cu privire la competenţele necesare implementării de proiecte aferente măsurilorlansate de GAL Calafat în primele trei săptămâni de proiect.Obiectiv specific 2Formarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale a 56 de persoane din GAL Calafat în ultimele două luni de proiect.FINANŢĂRI
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134 de persoane informate privind competenţele necesare implementării proiectelor finanţate prin măsurile lansate de GAL Calafat; 62 depersoane instruite în domeniul antreprenoriatului şi managementului ruralRezultateConferinţe; Seminarii de informare; Cursuri de antreprenoriat si managementul afacerilor.Activităţi finanţate

Cod SMIS: Capacitare Economică prin Afaceri Sociale în Grădinari (Programul de Cooperare Evetiano-Roman)-
Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 81041057 / 22 FEB 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

01 MAR 201628 FEB 2018
Valoarea totală proiect: 1,226,670.00 LEI1,226,670.00 LEIValoare eligibilă proiect: 1,226,670.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,218,000.00 LEI
Rambursare efectivă: 1,172,254.00 LEIGuvernul României4.09 LEI din data de 01 MAR 2016Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: Acord de cooperare Elveţia România
Măsura CE: Acord de cooperare UE Elveia NR.  din

Detalii proiect

Obiective1. Creşterea  -până la sfârşitul proiectului- cu cel puţin 20% a valoarii adăugate a produselor vândute de fermierii romi din Grădinari.2. Extinderea pieţei pentru legumele produse de legumicultorii din Grădinari prin:- Creşterea asociabilităţii locale a fermierilor din Gradinari- Legalizarea afacerile lor (ca şi cooperative sau alte structuri de afaceri care să semneze contracte comerciale şi să emită documentecomerciale necesare)- Apeland la politica de RSC a comercianţilor cu amănuntul ca să contracteze legume în condiţii favorabile.3. Crearea facilităţilor de depozitare a legumelor în condiţii de refrigerare pentru a le prelungi perioada de valabilitate.4. Darea în folosinţă a unei linii tehnologice de procesare a legumelor pentru valorificarea cantităţilor nevândute în stare proaspătă.1) Două noi cooperative agricole funcţionale în Grădinari2) Un depozit frigorific pentru legume cu capacitatea de 250 mc3) O linie tehnologică de conservare a legumelor cu capacitate de 2.000 de borcane/8 oreRezultate1) promovarea economiei sociale în Grădinari (OT)2) instruire şi consultanţă pentru înfiinţarea şi funcţionarea cooperativelor agricole3) instruire şi consultanţă în domeniul legumiculturii organice4) promovare şi marketing pentru produsele realizate de cooperativele din Grădinari5) managementul proiectuluiActivităţi finanţate

Cod SMIS: Prosperitate prin cooperare in GAL Valea Dunării Sudolt-
Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C1920011X119841707231 / 11 IUN 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

12 IUN 202011 DEC 2020
Valoarea totală proiect: 35,976.00 EURO34,985.00 EUROValoare eligibilă proiect: 34,985.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 34,985.00 EURO
Rambursare efectivă: 0.00 EUROUniunea Europeana4.66 LEI din data de 01 IAN 2020Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveÎnfiinţarea în teritoriul GAL Valea Dunării SUDOLT a unei forme asociative constituită din entităţi participante prin reprezentanţii lor legalila activităţile de consiliere/instruire oferite gratuit de solicitant în cadrul proiectului.O formă asociativă constituită din entităţi participante la proiect prin reprezentanţii lor legali.RezultateA1 Elaborarea unei metodologii de selectare a beneficiarilor din grupul ţintă.A2 Realizarea de materiale informative.A3 Întâlnire publică de lansare a proiectului.A4 Diseminarea informaţiilor in teritoriul GAL VDS legate de serviciul de consiliere.A5 Furnizarea serviciilor de consiliere.A6 Întocmirea documentului/documentelor de constituire a formelor asociative infiintate si a planului/planurilor de afaceri şi de marketingale acestora.A7 Conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului.Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Profesionistii de maine
Informaţii înregistrare solicitare: 130904 / 11 SEP 2019

Valoarea totală proiect: 2,375,849.19
Valoare eligibilă proiect: 2,375,849.19

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.7517 LEI din data de 15 MAI 2019LEILEI

ObiectiveObiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este să contribuie la creşterea ratei de participare a elevilor Liceului Tehnologic AutoCraiova la programe de învăţare la locul de muncă preponderent în domeniul industriei auto şi componente.Obiectivele specifice:Dezvoltarea până la finalul proiectului a competenţelor profesionale pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto din Craiova -prinderularea stagiilor de practică a acestorala agenţi economici preponderent din industria auto şi componente, cu coduri CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionateîn Strategia Naţională pentruCompetitivitate 2014-2020.2 Plasarea pe piaţa muncii a minim 40 de absolvenţi certificaţi care au participat la stagiile de practică la locul de muncă organizate încadrul proiectului.3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 50 de elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncă în cadrul a 5 firme deexerciţiu până la sfârşitul proiectului.200 de elevi consiliaţi40 de absolvenţi angajaţi30 elevi care îşi vor continua studiile200 de întâlniri cu familiile/tutorii elevilor şi/sau cu agenţii economici potenţiali parteneri de practică sau angajatori.182 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncă138 de elevi certificaţi5 firme de exerciţiu funcţionale50 de elevi implicaţi în activităţile firmelor de exerciţiuRezultate

13



Activităţi finanţateA1. Consiliere profesionalăA2. Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-angajator- familieA3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăA4. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor în cadrul firmelor de exerciţiuA5. Managementul proiectului
Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA Craiova
Informaţii înregistrare solicitare: 130647 / 11 SEP 2019

Valoarea totală proiect: 2,374,277.86
Valoare eligibilă proiect: 2,374,277.86

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.7517 LEI din data de 15 MAI 2019LEILEI

ObiectiveObiectivul general al proiectului constă în creşterea procentului de participare a elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiovala programe de învăţare la locul de muncă în domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şitelecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.Obiective specifice:1. Asigurarea până la finalul proiectului a stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Craiovala agenţi economici -potenţiali angajatoriai acestora- din domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei dinaluminiu şi mase plastice.2 Plasarea pe piaţa muncii până la finalul proiectului a minim 40 de absolvenţi certificaţi care au participat la stagiile de practică la locul demuncă organizate în cadrul proiectului.3 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 50 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncă în cadrul a 5 firme de exerciţiupână la sfârşitul proiectului.200 de elevi consiliaţi40 de absolvenţi îşi vor găsi un loc de muncă30 de elevi îşi vor continua studiile137 de absolvenţi vor dobândi certificatul de competenţe profesionale sau certificatul de calificare profesională224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic182 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncă5 firme de exerciţiu funcţionale50 de elevi implicaţi în activităţile firmelor de exerciţiuRezultate

Activităţi finanţate1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă4. Activităţi de tip firmă de exerciţiu5. Managementul proiectului
Împrumuturi

Titlul proiectului: Operaţionalizarea ”Centrului Social Multifuncţional” din comuna Pleniţa
Informaţii înregistrare solicitare: 139913 /

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.8435 LEI din data de 15 MAI 2020LEILEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate
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Împrumuturi

Titlul proiectului: Centrul Integrat de Servicii Sociale Leu
Informaţii înregistrare solicitare: 139454 /

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.8435 LEI din data de 15 MAI 2020LEILEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

ÎmprumuturiÎn prezent FDES are 6 angajaţi şi 4 voluntari cu experienţă în domeniul consultanţei/formării pentru dezvoltarea/ managementul afacerilor.Aceştia au acordat consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor unui număr de 18 întreprinderi sociale din judeţele Dolj si Olt şi au instruit siconsiliat peste 150 de manageri de întreprinderi sociale în cadrul a 6 cursuri de formare.FDES a organizat la Craiova în octombrie 2012 prima bursă de afaceri sociale din ţară iar în oct. 2015 a organizat la Căciulata oconferinţă naţională şi un târg al structurilor de economie socială din România. În 2016 FDES a publicat catalogul afacerilor sociale dinDolj.FDES a lansat în Suedia în septembrie 2015 brandul de economie socială ”pROduct” în parteneriat cu fundaţia suedeza ”Hjarta till Hjarta”prin intermediul căreia a comercializat în Suedia coşuri împletite de romii din Pauleasca (AG).În perioada martie 2016 - noiembrie 2018 FDES a implementat proiectul ”Capacitare Economică prin Afaceri Sociale în Grădinari” -finanţat cu 300.000 CHF de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi fundaţia suedeză ”Hjarta till Hjarta”- în cadrulcăruia au fost înfiinţate două cooperative şi s-au dat în folosinţă un depozit frigorific şi o linie de procesare a legumelor.FDES este membra în RuralNet iar în prezent implementează proiectul ”Prosperitate prin cooperare în GAL Valea Dunării Sudolt”-princare ajută fermierii din teritoriul GAL VDS să înfiinţeze cooperative agricole.2. În cadrul proiectului de faţă FDES va susţine cursul de competenţe antreprenoriale şi va sprijini înfiinţarea şi funcţionarea start up-urilorsubvenţionateSTRUCTURA GRUPULUI

Membru  2 ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE organism neguvernamental nonprofit (persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial)Tipul Organizaţiei: NUEste întreprinderea IMM: 14862910Cod de înregistrare fiscală/CIF: 67/PJ/A/2002Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor: 06/09/20027220 - Cercetare-dezvoltare in ştiinte sociale şi umanisteCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NUNUMunicipiul Craiova, România, Str. Sărarilor nr. 31, , judeţul Dolj, cod poştal 200570, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0251432266 / 0251432266office@accesoltenia.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.accesoltenia.ro
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PREŞEDINTEANDREEA-MIHAELA NITAREPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume: 0743108885 / 0251595500andreea_nita2005@yahoo.comTelefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala SwiftUNICREDIT BANK Calea Unirii , nr.4, LocalitateMunicipiul Craiova, Cod postal:200585,Dolj, RomâniaRO49BACX0000000884896000 RO49BACX0000000884896000 Calea Unirii 4,Craiova200585 BACXROBUDATE 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
cercetare78 1,964,153.0001/01/2013 -31/12/2013 1,143,968.00 1,143,968.00 491.00 491.00 25,334.00 25,334.00168 1,249,027.0001/01/2014 -31/12/2014 1,092,423.00 1,419,886.00 491.00 491.00 302,451.00 302,451.00178 1,185,364.0001/01/2015 -31/12/2015 1,741,131.00 1,889,694.00 491.00 491.00 221,405.00 221,241.003701/01/2016 -31/12/2016 1,328,371.00 1,495,867.00140 354,196.0001/01/2017 -31/12/2017 1,302,402.00 1,349,041.00 491.00 215,090.00 -148,775.00 -145,189.003901/01/2018 -31/12/2018 271,874.00 3,211,336.00EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS: MRB - Performant System "Implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management alrelaţiilor cu beneficiarii"61467
Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 OCT 201001 OCT 2012
Valoarea totală proiect: 6,560,400.00 LEI4,920,300.00 LEIValoare eligibilă proiect: LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEIGuvernul RomânieiLEI din data deEntitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveOBIECTIVUL GENERAL:FINANŢĂRI
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Diminuarea decalajului de calitate dintre serviciile publice de ocupare din România şi cele din Uniunea Europeană, prin creştereaprofesionalismului, eficienţei şi transparenţei angajaţilor Serviciului Public de Ocupare.OBIECTIVELE SPECIFICE:1. Elaborarea unei  strategii unitare multi-regionale de furnizare a serviciilor publice de ocupare bazată pe construirea unui sistemperformant de MRB.2. Perfecţionarea specialiştilor SPO pentru furnizarea unor servicii profesioniste de ocupare şi asistenţă pentru beneficiari.Strategie de furnizare a serviciilor de ocupare, bazată pe un sistem de Management al Relaţiilor cu beneficiarii;5 Module de training ( Management organizaţional; Managementul proiectului; Tehnici de comunicare, negociere, leadership;Tehnici de consiliere personalizată bazate pe identificarea intereselor vocaţionale; Sisteme informatice utilizate în activitatea deconsiliere.);400 de participanţi la programe de perfecţionare profesională; 100% grad de absolvire; 400 de angajaţi SPO asistaţi în furnizarea serviciilor SPO; 1 Manual de bune practici;2000 de Fişe de observaţie; Comunicate în presa scrisă;9 conferinţe cu minim 150 de participanţiLocalizare: Regiunea Sud-Vest Oltenia; Regiunea Vest si Regiunea Sud MunteniaRezultateA 1. Managementul proiectuluiA 2. Informare şi Publicitate – Se vor organiza 3 conferinţe de deschidere şi finale de diseminare a rezultatelor proiectului în cele 3regiuni. În cadrul acestor conferinţe vor fi invitaţi toţi actorii sociali interesaţi, participanţi la proiect, atât din sectorul administraţiei publice,cât şi din sectorul non-profit. Se vor emite comunicate de presă, se vor distribui broşuri, pliante, calendare, postere; se vor realiza şiemisiuni TV de promovare a proiectului.A 3. - Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea strategiei de formare profesională continuă a personalului SPO şi a programelor deformare;A 3.1. Realizarea unui Studiu privind sistemul de comunicare int. şi ext. din SPO şi sistemul gestionării relaţiilor cu beneficiarii - Se vorelabora 2 chestionare: unul pentru identificarea factorilor care intervin în eficienţa comunicării organizaţionale şi al doilea pentruidentificarea factorilor care intervin în eficienţa furnizării serviciilor de orientare şi consiliere;A 3.2. Diseminarea rezultatelor studiului în cele 3 Regiuni se va realiza prin prezentări în power-point, urmate de mese rotunde în cadrulcărora vor fi lansate dezbateri legate de modalităţile de creştere a eficienţei serviciilor publice de ocupare şi de evoluţia investiţiei în FPCîn actualul context economic. A 3.3. Elaborarea unei strategii unitare multi-regionale de furnizare a serviciilor publice de ocupare bazată pe construirea unui sistemperformant de MRB;A 3.4. Editarea unui Manual de bune practici pentru angajaţii SPO, axat pe Raportul de cercetare, strategia SPO, sistemul MRB, vaconţine şi extrase din Fişele de observaţie completate în activitatea de asistare a angajaţilor în timpul furnizării serviciilor.A 4. - Perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor personale şi profesionale ale personalului SPO pentru furnizarea serviciilor deocupare personalizate prin organizarea cursurilor de formare în domenii precum:tehnici de comunicare personalizate în funcţie de specificitatea grupurilor ţintă;tehnici şi instrumente pentru furnizarea serviciilor de consiliere profesională;tehnici personalizate şi servicii de ocupare individualizate, inclusiv consiliere personalizată;management organizaţional, management de proiect;sisteme informatice şi utilizarea TIC;A 4.1. Realizarea unui sistem informatic pentru MRB şi a unei baze de date a proiectului.A 4.2. Stabilirea programului de training pentru personalul SPO şi elaborarea suporturilor de curs;A 4.3. Livrarea trening-urilor – programul de trening-uri va conţine minim 5 module (care vor include şi teme legate de comunicareeficientă, management organizaţional, management de proiect, TIC).A 4.4. Evaluarea trening-urilor.A 4.5. Coaching – Asistarea fiecărui angajat perfecţionat din cadrul SPO în activitatea de furnizare a serviciilor de ocupare conformsistemului MRB pentru cel puţin 5 beneficiari.Activităţi finanţate

Cod SMIS: Titlul proiectului: CALISIG – “Calificare pentru o slujbă mai sigură”58322
Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 IUL 201001 MAR 2012
Valoarea totală proiect: 6,633,750.00 LEI6,036,712.00 LEIValoare eligibilă proiect: LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEIGuvernul RomânieiLEI din data deEntitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională
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 NR.  dinDenumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveOBIECTIVUL GENERAL:Facilitarea accesului la servicii de formare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii din actualul context financiar şi economic, prindobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.OBIECTIVELE SPECIFICE:1. Diminuarea deficitului de calificări din actualul context financiar şi economic, prin identificarea pe bază de studiu sociologic a cerinţeloractuale ale pieţei muncii;2. Creşterea participării persoanelor inactive la formarea profesională adaptata nevoilor actuale;3. Îmbunătăţirea serviciilor de mediere a muncii, prin informare, consiliere şi plasare a persoanelor inactive beneficiare ale proiectului.Studiu de identificare a deficitului de calificări din actuala piaţă a muncii;840 de şomeri consiliaţi;840 de participanţi la programele de formare profesională;10% din participanţii la curs vor fi inseraţi pe piaţa muncii;90% examene validate prin certificate de absolvire pentru grupul ţintă - minim 750 certificate/diplome de calificare /recalificare,perfecţionare şi/sau specializare.Localizare: Regiunea Sud-Vest Oltenia; Regiunea Sud Muntenia si Regiunea CentruRezultate1. Managementul proiectului;2. Realizarea Achiziţiilor;3. Promovarea proiectului – organizarea a 3 conferinţe de deschidere în cele 3 regiuni ale proiectului, comunicate şi anunţuri de presă;spoturi/emisiuni difuzate la TV-urile locale;4. Realizarea Studiului sociologic în vederea identificării calificărilor deficitare pe piaţa muncii – se vor aplica 2 chestionare pentru. :Identificarea calificărilor furnizate de colegiile de arte şi meserii şi furnizorii autorizaţi de FPC şi Identificarea deficitului de calificări cu carese confruntă angajatorii;5. Diseminarea rezultatelor studiului în cele 3 regiuni prin prezentări în power-point, urmate de mese rotunde în cadrul cărora vor filansate dezbateri legate de evoluţia pieţei muncii în actualul context economic, marcat de criza mondială,  distribuindu-se şi un pliant cutema egalitate de şanse pe piaţa muncii;6. Autorizarea partenerului A.C.C.E.S. OLTENIA la CNFPA ca furnizor de formare profesională, conf. OUG 129/2000,  pentru 5 calificăriadaptate actualului context economic – Primele 5 calificări relevate de “Studiul sociologic de identificare a deficitului de calificări pe piaţamuncii” vor fi autorizate la CNFPA pe baza standardelor ocupaţionale;7. Identificarea grupului ţintă;8. Selecţia grupului ţintă - se va face în funcţie de competenţele de bază, nivelul actual al pregătirii, de aptitudini;9. Organizarea programelor de calificare –5 cursuri de calificare în 5 meserii cerute pe piaţa muncii actuală;10. Evaluarea cursanţilor participanţi la programele de calificare;11. Medierea pe piaţa muncii;12. Plasarea pe piaţa muncii – rata de minim 10%;13. Promovarea – organizarea a 3 conferinţe finale de diseminare a rezultatelor proiectului în cele 3 regiuni;14. Monitorizarea proiectului.Activităţi finanţate

Cod SMIS: CONSTRUCT – “Centru de calificări pentru infrastructura rutieră”82160
Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 APR 201201 DEC 2013
Valoarea totală proiect: 1,781,220.00 LEI1,781,220.00 LEIValoare eligibilă proiect: 1,671,620.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,625.00 LEI
Rambursare efectivă: 1,158,906.04 LEIGuvernul RomânieiLEI din data deEntitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveOBIECTIV GENERAL:Diminuarea decalajului cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, prin furnizarea accesului şi participării la formare profesională continuă înactualul context macro-economic.OBIECTIVE SPECIFICE:1. Realizarea unor campanii de conştientizare şi informare privind beneficiile formării profesionale continue şi ale furnizării serviciilor deconsiliere în carieră.2. Calificarea unui număr de 140 de persoane din domeniul construcţiilor infrastructurii rutiere, în vederea creşterii mobilităţii acestora pepiaţa muncii.- 140 de participanţi la programele de formare profesioanală;- 100% examen validat prin certificate de calificare pentru grupul ţintă;- 140 persoane consiliate în carieră;- 4 campanii de conştientizare şi informare cu privire la beneficiile FPC;- 140 de exemplare de suporturi de curs; popularizarea proiectului prin anunţuri în presa scrisă şi audio/video; interviuri la radio/TV;materiale pentru promovarea proiectului.RezultateA1. Managementul proiectuluiA2.Promovarea Proiectului (Informare şi      Publicitate).A3.Realizarea unor campanii de conştientizare şi informare privind beneficiile formării profesionale continue şi ale furnizării serviciilor deconsiliere în carieră.A4. Identificarea şi selecţia grupului ţintă.A5. Consilierea în carieră.A6.Organizarea programelor de calificare pentru 140 de angajaţi ai firmelor din domeniul infrastructurii rutiere şi evaluarea cursanţilor.Activităţi finanţate

Cod SMIS: Centru de Resurse pentru Antreprenoriat si afaceri Durabile104124
Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

03 IAN 201803 IAN 2021
Valoarea totală proiect: 16,311,219.06 LEI16,311,219.06 LEIValoare eligibilă proiect: 16,311,219.06 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEIGuvernul RomânieiLEI din data deEntitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

ObiectiveOS1. Creşterea gradului de motivare pentru exprimarea intenţiilor antreprenoriale prin implementarea unei Campanii de promovare aculturii antreprenoriale şi de informare cu privire la soluţia posibilă de finanţare – Schema de ajutor de Minimis România Start Up PlusOS2. Dezvoltarea de competenţe necesare transpunerii ideilor în planuri de afaceri prin furnizarea unui Program de formareantreprenorială către un număr de minim 550 de persoane din regiunea Sud Vest OlteniaOS3. Asigurarea accesului la finanţare a planurilor de afacere ce propun înfiinţarea de noi întreprinderi în mediul urban din RegiuneaSud-Vest prin organizarea unui Concurs in urma căruia vor fi selectate minim 66 de initiaţive pentru finanţare prin Schema de ajutor deMinimis România Start Up PlusOS4. Creşterea gradului de viabilitate şi viabilitate şi a sustenabilităţii a viitoarelor afaceriOS5. Implementarea unui mecanism sustenabil de susţinere şi promovare a noilor întreprinderi şi de valorificare a rezultatelor proiectuluicătre alte grupuri ţintă prin crearea unui Centru Regional de Resurse pentru Antreprenori şi Afaceri DurabileOS6. Stimularea inovării sociale, promovarea şi implementarea de principia transversal în acord cu Obiective de Dezvoltare durabilă,Egalitate de şanse şi gen, Nediscriminare, Accesibilitate şi utilizare TIC, Reducerea emisiilor de CO2 prin:-furnizarea de elemente specifice în derularea Programului de formare antreprenorială pentru minim 550 persoane-acordarea de punctaje diferenţiate în cadrul Concursului Planurilor de afacere-furnizarea de consultanţă pentru implementarea acestor principii în minim 66 de întreprinderi nou înfiinţatePrintre rezultatele aşteptate, se numără:10 evenimente de informare, recrutare şi selecţie;Minim 550 persoane selectate din regiunea S-V Oltenia;Minim 20 de persoane selectate din fiecare judeţ al regiunii S-V Oltenia;Minim 550 persoane participante la cursurile de Competenţe antreprenoriale;Minim 440 persoane certificate ca urmare a participării la cursurile de Competenţe antreprenorialeMinim 440 planuri de afacere elaborate;Minim 66 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă – aprobate din care minim câte 2 aferente fiecărui judeţ alregiunii;Minim 66 de convenţii pentru efectuarea stagiilor de practică încheiate cu firme funcţionaleMinim 66 Planuri pentru Stagiu practicăMinim 66 persoane-viitori antreprenori beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentoratMinim 66 firme înfiinţateMinim 132 persoane angajate în termen de 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimisRezultateA.0 Managementul şi administrarea proiectuluiA 0.1. Coordonarea generală a proiectului;A 0.2 Achiziţii publice;A 0.3 Administrarea financiar – contabilă a proiectului;A 0.4. Informare şi publicitate.A1 Formare antreprenorialăA.1.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupuluiţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;A1.2. Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul  programului de formare antreprenorială;A1.3. Derularea programului de formare antreprenorială;A1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului;A1.5. Efectuarea de stagii de practică;A2 – Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSEA2.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentoratulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri;A2.3. Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate;A2.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate încadrul proiectului şi monitorizarea schemei de minimis;A3– Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţateA3.1 Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora;A3.2 Dezvoltarea unui mecanism de susţinere şi promovare a sustenabilităţii întreprinderilor înfiinţate si finanţate în cadrul proiectuluipentru o perioada de 12 luni de la finalizarea implementării proiectului;Activităţi finanţate
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Cod SMIS: Masuri integrate in zona marginalizata Amarastii de Jos115018
Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

09 MAI 201831 DEC 2021
Valoarea totală proiect: 9,498,206.03 LEI9,498,206.03 LEIValoare eligibilă proiect: 9,498,206.03 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectivă: LEIGuvernul RomânieiLEI din data deEntitate finanţatoare:

Curs de schimb:  NR.  dinMăsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
Detalii proiect

ObiectiveOBIECTIVUL GENERAL:Scăderea riscului de săracie şi excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate din satul Ocolna, comunaAmaraştii de Jos, judetul Dolj, prin realizarea şi implementarea unor  măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordaremultisectorială, corelând  şi asigurând  complementaritea între investiţiile în infrastructura şi cele destinate dezvoltării capitalului uman.OBIECTIVELE SPECIFICE:OS1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei Amaraştii de Jos- sat Ocolna prin valorificarea resurselor locale, promovarea culturiiantreprenoriale şi cresterea participării pe piaţa muncii a 400 de persoane din grupuri vulnerabile prin programe integrate de informare,consiliere, formare profesională corelate cu cerinţele pieţei muncii şi ocupare.OS2. Creşterea calităţii vieţii pentru 620 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care 100 de copii şi 186 romi, prinparticiparea la acţiuni integrate educaţionale, de ocupare şi antreprenoriat, sociale şi medicale de calitate, de locuire şi reglementare acte,prin promovarea principiilor de incluziune socială şi nediscriminare.Principalele rezultate preconizate ale proiectului– 30 de copii de vârstă ante-preşcolară, participanţi la activităţi de învăţare educative şi inovative– 30 de copii de vârstă prescolară, participanţi la activităţi de învăţare educative şi inovative– 40 de copii de vârstă şcolară, participanţi la activităţi de învăţare educative şi inovative– 350 de persoane selectate pentru a fi înregistrate în grupul ţintă– 1 metodologie de furnizare a serviciului de informare şi consiliere– 350 de persoane selectate şi înregistrate în grupul ţintă sunt informate referitor la traseul profesional– 350 de persoane selectate şi înregistrate în grupul ţintă participă la activităţi de coaching– 350 de persoane participă la cursurile de calificare oferite în cadrul proiectului– 350 de persoane beneficiază de servicii de mediere– 150 de persoane participă la mesele rotunde organizate în cadrul proiectului– 50 de persoane vor participa la cursul de Competenţe antreprenoriale– 4 persoane dintre cele care au finalizat cursul de Competenţe antreprenoriale vor beneficia de o schemă de minimis pentru deschidereaRezultate
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unei afaceri– 560 de persoane informate referitor la dezvoltarea durabilă şi comportamentul responsabil vor dezvolta o mentalitate nouă, modernă,responsabilă faţă de mediu şi faţă de membrii comunităţii.– 70 de persoane beneficiare de măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit vor beneficia de locuinţe mai bune– 400 de persoane participante la Campanii de informare şi conştientizare– 1 Centru Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) igienizat si dotat– 100 de copii, beneficiari ai unei anchetei sociale vor beneficia de planuri individuale de interventie– 620 pers din vor beneficia de analize medicale si testari generale care le va arata starea reala de sănătate– 20 de persoane vor beneficia de asistenta juridica– 400 de persoane participante la campanii de informare si constientizare in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicareactiva si voluntariat– 15 persoane membre ale parteneriatului social vor participa la activitati de facilitare si mediere prin coaching– 15 persoane membre ale parteneriatului social vor participa la cursul de promotor de dezvoltare rurala– 300 de persoane vor participa la Festivalul privind promovarea voluntariatului– 1 analiza a comunitatii marginalizate realizata prin aplicarea si interpretarea a 280 de chestionareActivităţile specificeA.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurieA.1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie – invatamant anteprescolarA.1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie- invatământ preşcolarA.1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip zone prioritate de educaţieA.2. Sprijin pentru accesul şi / sau menţinerea pe piaţa munciiA.2.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectuluiA.2.2 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de informare şi consiliere profesionalăA.2.3. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă şi follow-upA.2.4. Furnizarea serviciului de coachingA.2.5 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de formare profesionalăA 2.6 Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de cursA.2.7. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare)A.2.8. Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de mediere pe piaţa munciiA.2.9. Furnizarea serviciului de mediere pe piaţa muncii şi a schemei de minimis pentru  ocupare şi monitorizarea şi evaluarea serviciuluifurnizatA.2.10. Organizarea şi desfăşurarea a 6 Mese rotunde cu privire la corelarea forţei de muncă  existente cu piaţa muncii în domeniuA.3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţiii, inclusiv a ocupării pe cont-propriuA.3.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectuluiA.3.2. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintăA.3.3.Furnizarea serviciului de coachingA.3.4. Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de cursA.3.5. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare si desfăşurare)A.3.6. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru realizarea planului de afaceriA.3.7. Consurs antreprenoriat- “Idei de afaceri”Activităţi finanţate
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A.3.8. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceriA.3.9. Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru afacerile nou înfiinţateA.3.10. Monitorizare activitate antreprenoriatA.4. Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale si medicale şi furnizarea acestoraA.4.1. Reabilitare CMAI şi funcţionareA.4.2. Furnizarea servicii socialeA.4.3. Furnizarea servicii medicaleA.4.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de dezvoltare durabilăA.5 Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintăA.5.1. Selecţia grupului ţintă şi evaluarea locuinţelorA.5.2 Furnizarea serviciilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuitA.6. Asistenţă juridică pentru reglementări acteA.6.1. Identificarea grupului ţintăA.6.2. Furnizarea serviciului de asistenţă juridică pentru reglementări acteA.7 Campanii de informare şi conştientizare, acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriateA.7.1. Organizarea şi susţinerea campaniilor de informare şi conştientizare asupra problemei sociale şi a seminariilor în vedereapromovării voluntariatului şi a implicării active.A.7.2. Înfiinţarea de parteneriate sociale şi derularea acestoraA.7.3. Organizare şi desfasurare curs promotor de dezvoltare ruralăA.7.4. Organizare si desfăşurare campanii de conştientizare asupra implicării active în vederea soluţionării problemelor identificate încomunitateA.7.5. Organizarea şi desfăşurarea Festivalulul pentru promovarea voluntariatuluiA 8. Managementul proiectuluiA 8.1 Managementul operaţionalA.8.2 Efectuarea raportărilor aferente proiectuluiA.8.3 Realizarea şi monitorizarea achiziţiilor aferente proiectului
Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Sprijin pentru autosustenabilitatea a 32 de intreprinderi sociale in Regiunea de Dezvoltare Sud-VestOltenia
Informaţii înregistrare solicitare: Cod proiect:128459 / 15 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 12,644,293.81
Valoare eligibilă proiect: 12,644,293.81

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de LEILEI

ObiectiveO.S 1 – Sustinerea ecnomiei  sociale regionale prin dezvoltarea  Analizei privind Economia Sociala in Regiunea de Dezvoltare Sud -VestOlteniaOS. 2 - Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, manageriale si a celor specifice economiei sociale, pentru cel putin 108 persoane dinRegiunea de Dezvoltare  Sud-Vest Oltenia,  prin derularea a trei cursuri de formare  profesionalaOS.3 -  Consolidarea formarii profesionale prin derularea unui program de consiliere in domeniul antreprenoriatului social pentru cel putin32 de persoane/ grupe de persoane a caror plan de afaceri a fost selectatOS 4 - Dezvoltarea capacitatii de atragere a finantarilor nerambursabile pentru 32 de persoane/grupuri de persoane prin furnizareaconsultantei in atragerea de finantari nerambursabileOS. 5- Asigurarea sustenabilitatii celor 32 de intreprinderi sociale create prin decontarea subventiilor, respectiv prin  monitorizareafunctionarii adecvate a acestora120  de persoane calificate/certificate  in domeniul „Antreprenor in Economia Sociala”, respectiv cel putin 108 persoane certificate lafinalizarea programului de formare120 de persoane calificate/certificate in domeniul „Manager de Intreprindere Sociala”, respectiv cel putin 108 persoanecertificate la finalizarea programului de formareRezultate
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120 de persoane calificate/ certificate in domeniul „Specialist in Economie Sociala”, respectiv cel putin 108 persoane certificatela finalizarea programului de formare32 de persoane/ grupuri de persoane sprijinite pentru consolidarea formarii in domeniul antreprenoriatului social32  de persoane/ grupuri de persoane sprijinite in dezvoltarea competentelor in domeniul atragerii finantarilor nerambursabile.32 de intreprinderi de economie sociala infiintate si subventionate, la nivelul Regiunii De dezvoltare Sud -Vest Oltenia,Romania 32 planuri de afaceri apartinand celor 32 de intreprinderi sociale infiintate, implementate si monitorizate
Activităţi finanţateA.1 - Management proiect, implementare monitorizare şi raportareA 2 - Activitati indirecteA. 3 -  Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderiA 4 - Implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri FSEA  5  Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţateNu este cazulÎmprumuturi

Titlul proiectului:  Sprijin pentru autosustenabilitatea intreprinderilor sociale in Regiunea de Dezvoltare Sud -VestOltenia, Romania
Informaţii înregistrare solicitare: Cod proiect:127963 / 15 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 12,207,117.28
Valoare eligibilă proiect: 12,207,117.28

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de LEILEI

ObiectiveOS1. Promovarea  economiei sociale si a antreprenoriatului social, pentru facilitarea ocuparii fortei de munca in intreprinderi sociale;OS2. Dezvoltarea masurilor de sprijin pentru infiintarea, dezvoltarea si consolidarea intreprinderilor socialeR1. Structuri de economie sociala sprijinite=27, din care: din zona rurala 15R2. Structuri de economie socială infiintate urmare a sprijinului primit =27R3. Structuri de economie sociala infiintate prin acordarea de finantare prin ajutor de minimis=27, din care intreprinderi sociale=15.R4. Structuri de economie sociala care funcţionează la 6 luni după terminarea sprijinului=27, din care intreprinderi rurale=15.R5. Campanie pentru  informare pentru promovarea marcii sociale si a economiei sociale realizata =1R6. Parteneriate incheiate pentru promovarea marcii sociale si a economiei sociale realizata =3R7. Metodologie de evaluare si selectie a planurilor de afaceri finantate prin ajutor de minimis=1R8. Metodologie de monitorizare a planurilor de afaceri finantate prin ajutor de minimis=1R9. Persoane formate in antreprenoriat in economia sociala=200, din care persoane certificate 90%R10 Ghid privind metode de dezvoltare a economiei sociale=1Rezultate

Activităţi finanţateA1. Managementul proiectuluiA2. Actiuni specifice pentru promovarea economiei socialeA3. Suport pentru infiintarea de intreprinderi socialeA4. Implementarea planurilor de afaceri selectate spre finantare si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale infiintateNu este cazulÎmprumuturiAsociatia de Consultanta si Consiliere Economico Sociala Oltenia ACCESO –  are ca obiective informarea, consilierea si oroentareaprofesionala a tinerilor in general, in vederea insertiei pe piata fortei de muna. Totodata organizatia promoveaza antreprenoriatuluicompetitiv, promovarea de masuri active sustenabile de de ocupare, promovarea  egalitatii de sanse, a dezoltarii si incluziunii sociale,organizarea de cursuri FPC, gestionarea resurselor cu scopul optimizarii domeniului economic si social sprijinind persoanele care apartingrupurilor vulnerabile. Partenerul are experienta operationala in implementarea de proiecte finantate din fonduri europene,  obtinandrezultate care au depasit indicatorii progozati in impmentarea a 3 proiecte finantate din FSE: ”CONSTRUCT – Centru de calificari pentruinfrastructura rutiera”, ”MRB - Performant System Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cubeneficiarii şi ”CALISIG – Calificare pentru o slujba mai sigura” .  In prezent deruleaza 2 proiecte finantate din POCU, in ambele fiindincluse activitati de informare, consiliere si oorientare profesionala. In cadrul proiectului ACCES Oltenia va furniza servicii de consiliere şiorientare profesională pentru elevii de liceu.  Activitatea se va axa pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei munciisi va fi conforma cu METODOLOGIA-CADRU cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.STRUCTURA GRUPULUI
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier DescriereAnexa 3 - DUCAE - ACCESO-LIC AUTO.pdf 12/09/2019 Anexa 3 - DUCAE - ACCESO-LIC AUTOE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855statut legalizat.pdf 12/09/2019 statut P1DD6C25DE1EEB89D3CD2A0DCAED1A04A9420AB68580F78A4915BA57BEC1084AAFautorizatie MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA.pdf 12/09/2019 autorizatie P1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Anexa nr. 3_DUCAE Partener 1 semnat.pdf 12/09/2019 DUCAE P1FC1E9C849838CF0AA06F6752FCC7CB4BFEA5524023691F94A92155DBE40A1BB0Experienta relevanta FDES.pdf 12/09/2019 experienta P12A42BF4C71B9495A4B6FF3F73CAF2AEF50DD9C2890708131457F6CB727FE91A5Anexa nr. 2_DUCAE solicitant_lider_final_1.pdf 12/09/2019 Anexa nr. 2_DUCAE_lider_solicitantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Certificat de acreditare - servicii de informare si consiliere.pdf 12/09/2019 Certificat de acreditare - servicii de informare si consiliere35D073680813AE51A0359109E060F25FD9EFBC565880D714E8B8C8F040E0AB78Documente statutare ACCES OLTENIA.pdf 12/09/2019 Documente statutare ACCES OLTENIAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Acord_de_parteneriat.pdf 12/09/2019 Acord parteneriatEA640FF2C9B20014078C1140EE6E2DFA7A8180AA32344128C25BB3B8EAB063BCPAS_REVIZ 2019  martie.pdf 12/09/2019 PA LTTAuto5A31AAAFB45F20403BACD43204A86545B0475463D0CA4D851C5D1453BB222EBAstatistici.pdf 12/09/2019 PROGNOZA EVOLUIEI I TENDIN.ELOR PIEEI MUNCII –AMENINARI I OPORTUNITAID17540CD129E3BA34FD808FD94CFD906F6C7F48466A5EA82530023A7565765A5documente_solicitare_clarificare_1.pdf 18/11/2019 Documente_solicitare_clarificare_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Conturi_prefinantare_rambursare_cereri de plata.pdf 14/07/2020 Conturi_prefinantare_rambursare_cereri de plataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Calina Iulia _diploma licenta.pdf 14/07/2020 Diploma_Calina Iulia6C179F21E6F62B629055D8AB40F454ED02E48B68563913473B857D3638E23B28Acord de parteneriat LTTA cu  conturi proiect_final.pdf 14/07/2020 Acord de parteneriat3E4DBF5397030590218D44ECBDF0178439822C5DF26A11F51B5DAECBB14DE551Formular nr. 1 LTTA NOU.pdf 14/07/2020 Tabel centralizator resurse umane2AFD04313BE932622FAE260EF7DA8A2D7C3975DD63528E0D4739AACD3DC1228Bextras RAF-FDES-10.07.2020.pdf 14/07/2020 Extrasul actualizat din Registrul Asociaiilor i Fundaiilor pentru P1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855imputernicire P1.pdf 14/07/2020 Imputernicire P122A44EF81CEF8CB0AD8F00B390B4E2EB64CD0A94E6E0AE77E46D4E64153B4DD4Nota de fundamentare privind destinattia si utilitatea fiecaruiechipament.pdf 14/07/2020 Nota de fundamentare privind destinatia si utilitatea fiecaruiechipament -P10CCB1683E64E1AE780919C674F5C0E278B1B81E538370585A26B929AED555B4EDeclaratie cu privire la evitarea riscului de dubla finantare.pdf 14/07/2020 Declaratie cu privire la evitarea riscului de dubla finantare P1357EA873AE681AB6D7D04AB1707682E4E888865A08A899F670AD8908CECA84AALista achizitii echipamente proiecte aprobate.pdf 14/07/2020 Lista achizitii echipamente proiecte aprobate P1F1399EB7045D02F8D02A544D08712A03409C49E7714C94AA3ECA04B85A55FEA7CERTIFICAT MM.pdf 14/07/2020 Certificat ACCESO Ministerul JustitieiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855CI_persoana care semneaza contractul.pdf 24/07/2020 CI_Barbu GheorgheE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA-ACCES OLTENIA.pdf 27/07/2020 Certificat de atestare fiscala ACCESOE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855
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Sursa de cofinanţareBuget localLider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

Calitatea entităţii în proiectNivel ISCED 1-3
Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţareContribuţie privatăMembru  1 - FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

Calitatea entităţii în proiectfurnizor de formare
Cod CAEN relevantNACapacitate administrativăNACapacitate financiarăNACapacitate tehnicăNACapacitate juridică

Sursa de cofinanţareContribuţie privatăMembru  2 - ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

Calitatea entităţii în proiectFurnizor de consiliere si orientare profesională
Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică
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ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiectActivităţile 1, 4 şi parţial 2 (care vor fi detaliate la pasul referitor la activităţile preconizate)se vor derula în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto (situat  la periferia desud a oraşului Craiova într-un cartier cu populaţie majoritară romă), în laboratoarele despecialitate ale şcolii sau, în funcţie de tipul activităţii, săli de clasă, cabinete despecialitate. Activitatea 3 se va desfăşura la partenerii  de practică, atât cei tradiţionali cucare liceul are deja încheiate convenţii de practică  cât şi alţii noi ale căror CAEN este înconcordanţă cu domeniul de pregătire al elevilor noştri calificarea pentru care sepregătesc (mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, confecţioner tâmplărie din aluminiu şimase plastice respectiv, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician electrician-electronist auto, tehnician transporturi,  tehnician diagnostic auto) care vor fi contractaţiîn cadrul A2. Agenţii economici cu care am încheiat contracte de pregătire practicăinteresaţi în creşterea calităţii pregătirii profesionale a viitorilor absolvenţi sunt: SC.Autofresh Rossi SRL, SC. Auto Promessina SRL, SC Billie Cris SRL, SC I-CheckCenter, SC. Taviandra, SC. DSC-Service, SC. APX Group SRL, QFort.   Activitatea 3 vafi organizatâ în concordanţă cu desfăşurătorul de practică elaborat la nivel de şcoală, înconformitate cu planurile cadru şi curriculumulurile şcolare în vigoare, pentru calificărilepentru care se pregătesc elevii din grupul ţintă.   O parte din activitatea 2 se va derula îndiverse locaţii din judeţ, unde solicitantul va organiza întâlniri cu agenţii economici şi/saucu familiile elevilor din grupul ţintă.Sud-Vest OlteniaDoljRegiunea

Localitatea

Judeţul Municipiul Craiova
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiectScopul proiectului oglindeşte nevoia de imbunătăţire a calităţii forţei de muncă şi creşterea ratei inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, deunde decurge şi obiectivul general al proiectului care constă în creşterea procentului de participare a elevilor Liceului Tehnologic deTransporturi Auto Craiova la programe de învăţare la locul de muncă în domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente),tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.Deoarece în cadrul proiectului, 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova vor efectua practica şi stagiile de practicăla agenţi economici din domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplărieidin aluminiu şi mase plastice, proiectul va contribui în mod direct şi nemijlocit la realizarea obiectivului specific 6.14 al POCU şi laîndeplinirea scopului apelului POCU/633/6/14 -care vizează creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şiucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificateconform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.Prin activităţile sale proiectul va facilita ”integrarea socială a tinerilor cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şicu necesităţile pieţei muncii” –obiectiv cheie prevăzut în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020.De asemenea, prin îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională pe termen lung proiectul va contribui la îndeplinireaprimului obiectiv strategic al Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016 - 2020: ”Îmbunătăţirearelevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii”.
Obiectivele specifice ale proiectului1. OO.S. 1. Asigurarea până la finalul proiectului a stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de TransporturiAuto din Craiova la agenţi economici -potenţiali angajatori ai acestora- din domeniul serviciilor auto (industria auto şicomponente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.Cei 182 de elevi -dintre care minim 137 vor fi în ultimul an de studiu şi 20 din mediul rural- vor fi selectaţi în urma evaluăriiaptitudinilor profesionale ce se va realiza în cadrul activităţii de consiliere şi orientare profesională A1.Stagiile de practică (A3) vor fi organizate la agenţi economici  din domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente),tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice cu care liceul va încheia convenţii depractică în cadrul activităţii A2.Rezultatele îndeplinirii obiectivului:182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto vor fi familiarizaţi cu cerinţele şicondiţiile de la potenţialul lor loc de muncă după absolvirea şcolii şi că agenţii economici îşi vor putea recruta din rândul acestoraviitorii angajaţi -cel puţin 40 dintre elevi urmând să se angajeze la finalizarea studiilor.De asemenea, cei 50 de  elevi care vor activa în cadrul firmelor de exerciţiu (A4) vor putea să aplice în cadrul acestora metodelede organizare a muncii deprinse în cadrul practicii.Obiectivul va contribui la îndeplinirea obiectivului cheie prevăzut în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANŢIEI PENTRUTINERET 2017 – 2020:dezvoltarea competenţelor tinerilor în scopul creşterii capacităţii de inserţie profesional2. O.S. 2 Plasarea pe piaţa muncii până la finalul proiectului a minim 40 de absolvenţi certificaţi care au participat la stagiile depractică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului.Cei 138 de participanţi la stagiile de practică la locul de muncă din clasele terminale (cls. a XII-a liceu, clasa a XI a şcoalăprofesională şi anul II şcoală postliceală) vor fi consiliaţi în vederea ocupării unui loc de muncă (A1). În vederea motivăriiacestora, în cadrul activităţii A2 vor fi organizate întâlniri de informare cu părinţii/tutorii elevilor şi întâlniri cu potenţialii angajatori -inclusiv vizite la locurile de muncă unde elevii efectuează practica.Se vor organiza 224 întâlniri de informare a familiilor/tutorilor pe toată perioada de derulare a proiectului, 98 vizite la partenerii depractică/potenţiali angajatori pentru atingerea obiectivului, acela ca 40 de elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncăorganizate în cadrul proiectului să îşi găsească un loc de muncă potenţialii angatori parteneri de practică sau la alţi agenţieconomici în domeniile în care s-au pregătit, după obţinerea certificatului de calificare/competenţe profesionale.Aceste reszultate vor contribui la îndeplinirea primului obiectiv al celei de a doua priorităţi a Planului Regional de Acţiune PentruÎnvaţamânt 2016-2020 –Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: ”Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere încarieră pentru elevi şi părinţi”.3. OS3 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 50 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncă în cadrul a 5 firmede exerciţiu până la sfârşitul proiectului.Dintre cei 182 de participanţi la stagiile de practică la locul de muncă 50 vor fi selectaţi în cadrul A1 pentru a-şi dezvoltacompetenţele antreprenoriale în cadrul unor firme de exerciţiu (A4).Rezultatele îndeplinirii acestui obiectiv vor fi minim 5 firme de exerciţiu care vor funcţiona în cadrul liceului şi 50 de participanţi lastagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului care îşi vor dezvolta competenţele antreprenoriale în cadrulacestor firme.Obiectivul va contribui atât la îndeplinirea obiectivului cheie prevăzut în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANŢIEI PENTRUTINERET 2017 – 2020 ”dezvoltarea unui climat antreprenorial pozitiv general şi a unor condiţii cadru care să faciliteze şi săîncurajeze spiritul antreprenorial” cât şi la obiectivul 3 al primei priorităţi a Planului Regional de Acţiune Pentru Învaţamânt 2016-2020 –Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: ”Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor din regiune”.
Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 11. R1. 200 de elevi consiliaţiRezultatul va contribui la îndeplinirea următoarelor obiective cheie prevăzute în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANŢIEIPENTRU TINERET 2017 – 2020:a) îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii educaţiei, formării şi ocupării forţei de muncă, prevenirea necorelării dintre cererea şioferta de competenţe şi creşterea productivităţii;b) furnizarea abilităţilor şi competenţelor necesare facilitării tranziţiei de la educaţie/formare la piaţa muncii.
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2. Minim 40 de absolvenţi îşi vor găsi un loc de muncă la potenţialii angatori parteneri de practică sau la alţi agenţi economici îndomeniile în care s-au pregătit, la încetarea calităţii de participanţi la activităţile din proiect, după obţinerea certificatului decalificare/competenţe profesionale.Elevii vor fi consiliaţi în cadrul activităţii A1 în vederea alegerii locului de muncă şi vor fi încurajaţi de familii să se angajeze înurma informării acestora în cadrul A2. La luarea deciziei de angajare va conta foarte mult familiarizarea elevilor cu viitorul loc demuncă din timpul practicii (A3).Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S121.3. 30 de elevi îşi vor continua studiile la încetarea calităţii de participant la activităţile proiectului. Absolvenţii şcolii profesionale cucertificat de comptenţe profesional funcţie de vârstă şi de eventualiatea inserţiei pe piaţa muncii îşi pot continua studiile laînvăţăntul liceal de zi sau seral. Absovenţii învăţământului liceal îşi pot continua studiile în cadrul şcolii postliceale (învăţământterţiar non-universitar). Oferta de formare de mai sus poate fi asigurată de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat îşi pot continua parcursul profesional prin studii universitare.Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S122.4. Minim 137 de absolvenţi vor dobândi certificatul de competenţe profesionale sau certificatul de calificare profesională laîncetarea calităţii de participant la activităţile proiectului.Rezultatul va fi facilitat de participarea elevilor la stagiile de practică (A3) deoarece examenul pentru certificatul de calificareprofesională conţine o probă practică.Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S120.5. 224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic in cadrul sesiunilor de informare, monitorizare siconsiliere si orientare a carierei elevilor, pe toată perioada de derulare a proiectului.98 vizite la partenerii de practică/potenţiali angajatori.În cadrul activităţii A2 vor fi organizate atât întâlniri cu agenţi economici relevanţi -cu care liceul va încheia noi convenţii depractică- cât şi cu familiile elevilor din grupul ţintă pentru ca acestea să ia cunoştinţă de condiţiile de muncă oferite de angajatorişi să îşi încurajeze copiii să se angajeze după absolvire. Astfel rezultatul va contribui la îndeplinirea indicatorului 4S121.6. 182 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncăRezultatul va face obiectul exclusiv al activităţii A3, dar la îndeplinirea sa va contribui şi încheierea unor noi convenţii de practicăîn cadrul A2.Rezultatul va contribui în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S131.7. 5 firme de exerciţiu funcţionaleFDES va asigura dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor în 5 firme de exerciţiu ce vor fi înfiinţate începând dinprima lună de proiect în cadrul activităţii A4.Domeniile de activitate ale firmelor de exerciţiu vor corespunde celor ale agenţilor economici unde elevii vor face stagiile depractică -şi implicit profilelor de studii ale claselor din care provin aceştia- astfel încât elevii să aibă ocazia să valorifice atâtcunoştinţele teoretice dobândite la clasă cât şi experienţa de la locul de practică. Având în vedere că la începutul carierei deantreprenor viitorii absolvenţi vor înfiinţa cel mai probabil microîntreprinderi formele de organizare ale firmelor de exerciţiu vor fifie SRL cu un număr restrâns de acţionari fie cooperative cu număr minim de membri. Numărul de firme de exerciţiu va fisuficient de mare pentru ca toţi elevii care vor activa în cadrul lor să poată exersa şi roluri antreprenoriale/manageriale nu doarde execuţie.Prin exersarea practică a competenţelor antreprenoriale firmele de exerciţiu înfiinţate în cadrul proiectului vor contribui decisiv laîndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului şi îi vor ajuta pe elevi să îşi creeze pe viitor propriile locuri de muncă/afaceri  -facilitând astfel realizarea indicatorului de rezultat 4S121.8. 50 de elevi implicaţi în activităţile firmelor de exerciţiu50 de elevi dintre cei 182 care vor efectua stagiile de practică la locul de muncă (A3) –selectaţi în cadrul A1- vor fi iniţiaţi înantreprenoriat şi în managementul afacerilor în cadrul activităţii A4. Aceştia vor învăţa principiile de bază ale antreprenoriatului,cum se planifică o afacere şi cum se iniţiază şi se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectuează practica şivor exersa diverse roluri în cadrul celor 5 firme de exerciţiu.Prin exersarea practică a competenţelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv la îndeplinirea ultimului obiectivspecific al proiectului şi îi va ajuta pe elevi să îşi creeze pe viitor propriile locuri de muncă/afaceri  -facilitând astfel realizareaindicatorului de rezultat 4S121.
ContextÎn ultimii ani, învăţământul profesional şi tehnic din România a suferit multe modificări, schimbări de curriculum şcolar, structură, plancadru şi, implicit, plan de învăţământ. Acest fapt a determinat schimbări de abordare a procesului instructiv-educativ, necesare pentru arăspunde nevoilor elevilor şi pentru a face faţă cerinţelor  agenţilor economici ce doresc o forţă de muncă calificată, începând cuproiectarea didactică şi strategiile didactice folosite în actul instructiv-educativ.Conform Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, pentru o reformă eficientă, modalităţile decombinare a celor două tipuri de învăţare – în şcoală şi la locul de muncă– reprezintă esenţa ÎPT (învăţământ profesional şi tehnic). Pentruca absolvenţii unei şcoli de nivel profesional, liceal sau postliceal să se poată integra socio-profesional rapid după finalizarea studiilor suntnecesare acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice, dar şi de competenţe transversale (comunicare, spirit antreprenorial, gândirecritică).Furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră, în paralel cu urmarea cursurilor de formare profesională, reprezintă una dinprovocările sistemului de educaţie actual, urmărindu-se dezvoltarea acestor servicii care să acompanieze elevii din ÎPT pentru facilitareaintegrării lor pe piaţa muncii conform abilităţilor lor şi a motivaţiei intrinseci.Proiectul ”Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova”surprinde aceste nevoi sub forma unor obiective pe care îşi propune să le îndeplinească pe durata a doi ani de implementare. Concret,182 de elevi de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto vor efectua practica şi stagiile de practică la potenţiali angajatori în domeniile încare se pregătesc. În acelaşi timp, prin acest proiect se vor acorda burse de practică pentru elevii din grupul ţintă. Susţinerea financiară aelevilor este necesară deoarece cei mai mulţi elevi din grupul ţintă provin din familii cu situaţie financiară precară. Stimularea financiară atutorilor de practică permite o mai mare responsabilizare a acestora în dobândirea şi dezvoltarea  abilităţilor practice ale elevilor, la loculde  muncă, pe perioada desfăşurării instruirii practice.O importanţă în conturarea traseului socio-profesional al elevilor o are implicarea directă a părinţilor în viaţa şcolară. De aceea, în calitate
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de solicitant, vom menţine permanent o bună comunicare între şcoală, părinţi/tutori  şi agenţii economici parteneri, în calitate de potenţialiangajatori.România ocupa locul patru în 2018 în topul statelor cu cel mai mare număr de tineri care nici nu lucrează şi nici nu învaţă (NEET), aratădatele Eurostat. Astfel, dintr-o generaţie de peste 3,5 milioane de locuitori cu vârsta cuprinsă între 20 şi 34 de ani potrivit datelorInstitutului Naţional de Statistică, un procent de 20,4%, adică peste 730.000 de tineri, se încadrează în această categorie.(http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2018r.pdf,http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/01/PROGNOZA-EVOLU%C8%9AIEI-%C8%98I-TENDIN%C8%9AELOR-IE%C8%9AEI-MUNCII.pdf)Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat-16,2% în rândul tinerilor(15-24 ani), în anul 2018, din care  rata şomajului de lungă durată (deşase luni şi peste) a fost de 9,3%, iar incidenţa şomajului de scurtă durată în rândul tinerilor de 57,2%conform Comunicatului de presa  alInstitutului Naţional de Statistică /nr.98/28.04.2019 (http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2018r.pdf,http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/01/PROGNOZA-EVOLU%C8%9AIEI-%C8%98I-TENDIN%C8%9AELOR-PIE%C8%9AEI-MUNCII.pdf) Conform Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale Din România Pentru Perioada 2016-2020, cu o rată a ocupării absolvenţilor de66,2%, pe ansamblul nivelurilor de educaţie ISCED 3-8, România se plasează sub media europeană, de 76,2% şi departe de ţinta de82%, propusă la nivel european pentru anul 2020. De asemenea, România a înregistrat în 2018 al treilea cel mai ridicat nivel din UE în privinţa abandonului şcolar timpuriu:16,4% dintretinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani au fost înregistraţi în statistica celor cu studiile abandonate înainte de vreme, având în vedere cătargetul la care s-a angajat România pentru 2020 este o rată a abandonului de 11,3%, potrivit Eurostat.Din analiza evoluţiei regionale a şomajului în rândul tinerilor se poate observa că în Regiunea Sud-Vest Oltenia se înregistrează cea maimare creştere a şomajului în rândul tinerilor în ultimii 3 ani, de 7,7pp., cu un procent de 27,3%(http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Plan_implement_Garantie_pt_tineret_2017-2020.pdf).Principalii factori care contribuie la păstrarea unor valori ridicate pentru rata şomajului şi rata tinerilor NEETs sunt: nivelul scăzut deeducaţie şi pregătire a tinerilor la momentul tranziţiei spre piaţa muncii, neconcordanţa dintre calificările tinerilor şi abilităţile cerute deangajatori, impactul încă redus al schemelor de ucenicie şi al stagiilor profesionale, aşteptările ridicate ale tinerilor de la un loc de muncă(salariul, mediul de lucru, alte beneficii), oferta limitata de locuri de muncă. (http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/romania-skills-forecasts-2025)În România, procesul de tranziţie de la educaţie la piaţa muncii are o durată destul de mare de aprox. 10 luni, conform estimăriloreuropene. Această situaţie este determinată de o serie de factori: abandonul şcolar, lipsa calificărilor căutate pe piaţa muncii, lipsastudiilor de specialitate, lipsa certificărilor în strânsă corelaţie cu oferta pieţei de muncă şi cu realităţile sociale, formarea şi dezvoltarea deresurse umane care nu pot fi integrate ulterior pe piaţa muncii, insuficienţa şi ineficienţa activităţilor de consiliere profesională  şi orientareîn carieră din învăţământul preuniversitar, activităţi care ar trebui să dubleze procesul educaţional, iar în cadrul  cadrul acestora elevii săfie ghidaţi, sfătuiţi, prin intermediul unor programe personalizate, în alegerea celei mai bune oferte de studii atât în timpul liceului, cât şidupă finalizarea lui, urmată de dezvoltarea carierei, a vieţii profesionale, finalizând cu integrarea în societate ca adulţi şi ca profesionişti pepiaţa muncii.Lipsa experienţei şi a cunoştinţelor practice necesare pentru a performa într-un mediu competitiv, a abilităţilor de comunicare/ lucru înechipă îngreunează accesul tânărului absolvent la un loc de muncă.Nevoia de implementare a acestui proiect a apărut ca urmare a şomajului crescut în rândul tinerilor absolvenţi de liceu. Cabinetul deconsiliere psihopedagocică al şcolii a realizat o evidenţă a inserţiei pe piaţa muncii a elevilor absolvenţii în ultimii 3 ani care arată că numai5% s-au angajat în domeniul pentru care s-au pregătit, iar până la 20,5% activează în alte domenii. Statistica la nivelul şcolii se aliniază lacea existenţă şi în judeţul Dolj care se află în primele 5 judeţe din ţară cu cea mai mare rată a şomajului, iar statistica din mai 2019 nearată că 77% dintre şomeri erau fără studii, cu studii primare, gimnaziale sau profesionale, iar rata şomajului de lungă durată sub 25 aniera 10%. În plus, formarea profesională iniţială nu corespunde cerinţelor mediului de afaceri, fiind dificil pentru un tânăr fără experienţă săse angajeze în condiţiile în care programele actuale nu sprijină suficient inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. Din această cauză, estenevoie de un proiect care să urmărească creşterea competitivităţii tinerilor pe piaţa forţei de muncă, atât prin dezvoltarea abilităţilor şicompetenţelor de muncă ale elevilor din ciclul liceal şi profesional, în cadrul unor stagii de pregătire practică, cât şi dezvoltareacompetenţelor antreprenoriale cu scopul de a facilita accesul acestora pe piaţa forţei de muncă după absolvirea studiilor. Asigurarea unuiecosistem antreprenorial activ reprezintă una din cele mai bune căi de a trata problema şomajului în rândul tinerilor, iar prin susţinereacreării şi dezvoltării de iniţiative antreprenoriale, în primul rând  vor fi create mai multe locuri de muncă, inclusiv locuri de muncă pentrutineri, iar în al doilea rând, chiar tinerii pot deveni antreprenori şi pot dezvolta propriile afaceri.Prin activităţile care se vor realiza,acest proiect va contribui la creşterea nivelului de pregătire practică care să le asigure elevilor o inserţiemai facilă pe piaţa muncii. Prin stagiile de practică care se vor realiza prin acest proiect att la agenţii economici ct şi în atelierele şilaboratoarele liceului, cei 182 elevi ce vor face parte din grupul ţintă vor reuşi să îşi extindă şi să îşi valorifice competenţele ocupaţionalespecifice specializării.Rezolvarea nevoilor grupului ţintă din cadrul acestui proiect se va realiza prin :-Asigurarea cadrului organizatoric de desfăşurare cu grad sporit de eficienţă a instruirii practice şi a stagiilor de practică la agenţiieconomici-Realizarea de activităţi de consiliere şi orientare profesională-Implementarea şi desfăşurarea de activităti inovatoare pentru facilitarea elevilor de la şcoala la viaţa activa prin firmele de exerciţiuProiectul este în conformitate cu Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiţii 10.iv, Obiectivulspecific: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţămntul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC din domeniile de specializare inteligentăconform SNCDI.Proiectul are o contributie semnificativă la promovarea iniţiativelor în domeniul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă dar şi al ocupării pepiaţa muncii, conform obiectivelor POC
JustificareContextul socio-economic la nivel naţional (România ocupa locul patru în 2018 în topul statelor cu cel mai mare număr de tineri care nicinu lucrează şi nici nu învaţă (NEET), arată datele Eurostat), regional şi local (judeţul Dolj care se află în primele 5 judeţe din ţară cu ceamai mare rată a şomajului) arată că rata şomajului în rândul tinerilor a atins o cotă ridicată, deşi agenţii economici din domenii precumserviciile auto (industria auto şi componente), tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor, tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (dar şidin alte domenii, situaţia fiind una generalizată) se confruntă cu lipsa forţei de muncă calificată. Acest paradox poate fi explicat prin lipsamotivaţiei tinerilor de a se pregăti în domenii ca cele menţionate mai sus, dar şi prin lipsa dotărilor care ar permite o pregătire de calitate apotenţialei forţe de muncă. În prezent, liceele tehnologice se confruntă cu o slabă dotare a laboratoarelor, atelierelor-şcoală şi acabinetelor de specialitate şi, în cel mai bun caz, dar şi cu o neactualizare la progresul tehnic, la echipementele şi utilajele utilizate deagenţii economici de pe piaţa muncii. Din această cauză, absolvenţii de liceu şi şcoală profesională nu sunt pregătiţi pentru integrarea pepiaţa muncii, neputând face faţă cerinţelor angajatorilor. Neintegrarea pe piaţa muncii nu se datorează numai slabei pregătiri  profesionaleci şi imposibilităţii tinerilor de a se alinia unui program standard care le solicită să realizeze sarcini de lucru în timpi daţi, să-şi asumeresponsabilităţi, să se adapteze la un nou colectiv. Situaţia inserţiei pe piaţa muncii de la nivel naţional, regional şi local se regăseşte şi în
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statisticile efectuate de către cabinetul de consiliere psiho-pedagocică de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto. O evidenţă a ultimilor3 ani, arată că doar 5% dintre absolvenţii diferitelor calificări şcolarizate de unitatea şcolară s-au angajat în domeniul pentru care s-aupregătit . De asemenea, până la 20,5% s-au angajat în alte domenii de activitate. Situaţia prezentată constituie un temei suficient pentrunecesitatea implementării unui proiect care să vizeze creşterea motivaţiei elevilor (şi a famillior acestora), a agenţilor economici, dar şi atutorilor de practică pentru dobândirea de rezultate ale învăţării (competenţe tehnice) necesare ocupării locurilor de muncă disponibile îndomeniile în care elevii s-au pregătit (serviciile auto (industria auto şi componente), tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor, tâmplăriedin aluminiu şi mase plastice). Slaba inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în domeniile menţionate reprezintă o problemă majoră pentrucomunitatea locală pentru că duce la creşterea ratei şomajului şi, implicit, scăderea nivelului de trai al cetăţenilor. De asemenea,determină deteriorarea situaţiei economice în domenii vitale ale industriei şi serviciilor fapt ce afectează economia, în ansamblul ei, şiprintr-o înlănţuire de efecte negative, are imapct şi asupra altor domenii. În cazul în care această problemă a slabei inserţii persistă, vapersista şi chiar se va accenta deficitul economic, dar şi situaţia socio-afectivă a comunităţii prin migrarea forţei de muncă spre alte ţări(împreună cu consecinţele pe care acest fenomen le aduce cu sine: destrămarea familiilor, dezinteres faţă de educaţia copiilor,comportamente deviante ale copiilor rămaşi nesupravegheaţi). În antiteză, implementarea unui proiect care să asigure formarea unui grupde tineri eligibili pe piaţa forţei de muncă locale poate rezolva atât problme inserţiei pe piaţa muncii, cât şi toate problemele adiacente cederivă din aceasta.Proiectul îşi propune o serie de obiective specifice cărora li se asociază corelativ o lisă de activităţi menite ducă la atingerea scopuluiproiectului şi anume imbunătăţirea calităţii forţei de muncă şi creşterea ratei inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii a elevilor LiceuluiTehnologic de Transporturi Auto Craiova în domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şitelecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.Obiectivele specifice al proiectului vizează asigurarea stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai grupului ţintă, plasarea pe piaţa muncii acel puţin 40 de elevi la sfârşitul perioadei de implemantare a proiectului şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru minim 50 deelevi din grupul ţintă în cadrul a 5 firme de exerciţiu. Pentru atingerea acestor obiective, au fost gândite o serie de activităţi corelative carevizează ghidarea treptată, stadială şi armonioasă a elevilor de la selectarea, consilierea lor profesională până la momentul la care suntapţi psiho-socio-profesional pentru a se angaja în domeniile pentru care s-au pregătit. Concret, activităţile care stau în slujba atingeriiobiectivelor proiectului constau în orientarea profesională a elevilor care vor face parte din grupul ţintă a proiectului, încheierea deconcenţii cu agenţii economici, organizarea, derularea şi monitorizarea programelor de învăţare la locul de muncă, precum şi creareafirmelor de exerciţiu care să formeze şi să dezvolte abilităţile antreprenoriale ale tinerilor. Întreul proiect trebuie privit ca un demers coerentvenit în întâmpinarea nevoilor comunităţii regionale, în general, şi a elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, în special de a aveaacces la programe de formare profesională care să le crească şansele de angajare în domeniul epntru care s-au pregătit.Cu ajutorul consilierii în carieră, elevii pot fi motivaţi atât intrinesc (prin conştientizarea importanţei pregătirii în domenii aflate înpermanentă dezvoltare, în special piaţa auto, dar şi a tehnicii de calcul şi a construcţiilor de locuinţe - tâmplărie din aluminiu şi maseplastice), cât şi extrinsec (prin burse de practică atât de necesare elevilor care fac parte din grupul ţintă şi care provin din familii cu osituaţie socio-economică deficitară).Efectuarea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcoală, comparativ cu realizarea acestora la agenţi economici cu care şcoala încheieconvenţii de practică este deficitară (din cauza dotărilor şi a mediului de lucru). De aceea, organizarea şi derularea de programe deînvăţare la locul de muncă ( stagii de practică),  formarea de competenţe antreprenoriale prin firma de exerciţiu, furnizarea de servicii deconsiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea şi dezvoltarea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii, faciliteazătranziţia de la educaţie la un loc de muncă asigură o integrare  mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii.  Participanţii la proiect auposibilitatea formării unor comportamente individuale şi de echipă necesare la locul de muncă,  unei atitudini generale faţă de muncă(profesionalism, respect, responsabilitate, eficienţă, productivitate, spirit de echipă).Valoarea adăugată a proiectului constă în faptul că reuşitele participanţilor la proiect pot fi un reper pentru ceilalţi elevi ai şcolii, dornici derealizare a unei cariere profesionale la care nu au acces în aceeaşi măsură în condiţiile de formare pe care şcoala le pune la dispoziţie înprezent. Crearea şi menţinerea după finalizarea proiectului a relaţiilor parteneriale cu agenţi economici cu reputaţie din oraş va fi un mareavantaj pentru elevii de liceu şi şcoală profesională pentru că-şi vor putea desfăşura  stagiile de practică în condiţii optime de lucru. Deasemenea, un alt aspect care conferă valoare adăugată proiectului este acela că, reuşita uneui astfel de demers, va încuraja un numărmai mare de agenţi economici să promoveze calificările necesare bunei desfăşurări a activităţii economice în domeniile vizate de proiectulde faţă, dar şi în alte domenii. Nu în ultimul rând, la capitolul valoare adăugată se înscrie şi îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-agenteconomic, familia devenind mai conştientă de importanţa formării profesionale a elevilor în beneficiul conturării unui traseul profesionalpredictibil şi stabil. Este cunoscut faptul că familiile cu o situaţie financiară precară sau marginalizate (în special din mediul rural sau dinzonele dezavantajate economic cum este vecinătatea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto unde locuiesc multe familii sărace, familiidezorganizate, cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate sau de etnie romă) pun accentul pe stabilitatea viitorului profesional al copiilor. Deaceea, sprijinul financiar la elevilor pe perioada proiectului vine în întâmpinarea nevoii de siguranţă materială a acestora şi ajută ladiminuarea unui alt fenomen des întâlnit în cazul acestor elevi, şi anume abandonul şcolar.Apoi, crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la  agenţii economici către reţeaua unităţilor de învăţământprivind nevoile lor de instruire, precum şi de la unităţile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare alepieţei muncii, determină o dezvoltare socio-economică la nivel local, regional şi chiar naţional.
Grup ţintăÎn prezent România se confruntă cu o gravă problemă în ceea ce priveşte inserţia pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi,  fiind pe locul patruîn 2018 în topul statelor UE cu cele mai mari niveluri ale NEET („Not in Education, Employment or Training“). Astfel, dintr-o generaţie depeste 3,5 milioane de locuitori cu vârsta cuprinsă între 20 şi 34 de ani potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, un procent de20,4%, adică peste 730.000 de tineri, se încadrează în categoria celor care nici nu lucrează şi nici nu învaţă.-http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2018r.pdfhttp://mts.ro/wp-content/uploads/2019/01/PROGNOZA-EVOLU%C8%9AIEI-%C8%98I-TENDIN%C8%9AELOR-PIE%C8%9AEI-MUNCII.pdfRata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani), in anul 2018, din care rata şomajului de lungă durată (înşomaj de şase luni şi peste) a fost de 9,3%, iar incidenţa şomajului de scurtă durată în rândul tinerilor de 57,2%.conform Comunicatului depresa  al Institului National de Statistica nr 98/28.04.2019 http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2018r.pdf;http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/01/PROGNOZA-EVOLU%C8%9AIEI-%C8%98I-TENDIN%C8%9AELOR-PIE%C8%9AEI-MUNCII.pdfConform STRATEGIEI EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA PENTRU PERIOADA 2016-2020 -https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf-  cu o rată aocupării absolvenţilor de 66,2%, pe ansamblul nivelurilor de educaţie ISCED 3-8, România se plasează sub media europeană, de 76,2%şi departe de ţinta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020.De asemenea, România a înregistrat  în 2018 al treilea cel mai ridicat nivel din UE în privinţa abandonului şcolar timpuriu: 16,4% dintretinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani au fost înregistraţi în statistica celor cu studiile abandonate înainte de vreme, având în vedere cătargetul la care s-a angajat România pentru 2020 este o rată a abandonului de 11,3%, potrivit Eurostat.
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Din analiza evoluţiei regionale a şomajului în rândul tinerilor se poate observa că în Regiunea Sud-Vest Oltenia  se înregistrează cea maimare creştere a şomajului în rândul tinerilor în ultimii 3 ani, de 7,7 pp. , cu un procent de 27,3%- http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Plan_implement_Garantie_pt_tineret_2017-2020.pdfPrincipalii factori care contribuie la păstrarea unor valori ridicate pentru rata şomajului şi rata tinerilor NEETs sunt: nivelul scăzut deeducaţie şi pregătire a tinerilor la momentul tranziţiei spre piaţa muncii, neconcordanţa dintre calificările tinerilor şi abilităţile cerute deangajatori, impactul încă redus al schemelor de ucenicie şi al stagiilor profesionale, aşteptările ridicate ale tinerilor de la un loc de muncă(salariul, mediul de lucru, alte beneficii), oferta limitata de locuri de muncă. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/romania-skills-forecasts-2025În România, procesul de tranziţie de la educaţie la piaţa muncii are o durată destul de mare -de aproximativ 10 luni, conform estimăriloreuropene. Această situaţie este determinată de o serie de factori, respectiv  abandonul şcolar, lipsa calificărilor căutate pe piaţa muncii, astudiilor de specialitate, a certificărilor în strânsă corelaţie cu oferta pieţei de muncă şi cu realităţile sociale, formarea şi dezvoltarea deresurse umane care nu pot fi integrate ulterior pe piaţa muncii. Alt factor determinant care duce la această stare de fapt este insuficienţa şiineficienţa activităţilor de consiliere profesională  şi orientare în carieră din învăţământul preuniversitar, activităţi care ar trebui să dublezeprocesul educaţional iar în cadrul  cadrul acestora elevii să fie ghidaţi, sfătuiţi, prin intermediul unor programe personalizate, în alegereacelei mai bune oferte de studii atât în timpul liceului, cât şi după finalizarea lui, urmată de dezvoltarea carierei, a vieţii profesionale,finalizând cu integrarea în societate ca adulţi şi ca profesionişti pe piaţa muncii. Lipsa experienţei şi a cunoştinţelor practice necesarepentru a performa într-un mediu competitiv, a abilităţilor de comunicare/ lucru în echipă îngreunează accesul tânărului absolvent la un locde muncă.Din această cauză, este nevoie de un proiect care să urmărească creşterea competitivităţii tinerilor pe piaţa forţei de muncă, atât prindezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de muncă ale elevilor din ciclul liceal şi profesional, în cadrul unor stagii de pregătire practică, câtşi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale cu scopul de a facilita accesul acestora pe piaţa forţei de muncă după absolvirea studiilor.Asigurarea unui ecosistem antreprenorial activ reprezintă una din cele mai bune căi de a trata problema şomajului în rândul tinerilor, iarprin susţinerea creării şi dezvoltării de iniţiative antreprenoriale, în primul rând  vor fi create mai multe locuri de muncă, inclusiv locuri demuncă pentru tineri, iar în al doilea rând, chiar tinerii pot deveni antreprenori şi pot dezvolta propriile afaceri.De menţionat că şcoala noastră are experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană ce au avut ca principal obiectivsatisfacerea nevoilor elevilor din şcoala noastră.  Astfel, în şcoală s-au derulat proiecte de anvergură, precum POSDRU- “Şcoală dupăşcoală”(2010/2012) în cadrul căruia 120 de elevi aparţinând etniei rome, familiilor cu statut socio-economic scăzut, au participat laactivităţi remediale, coordonare teme, educative, de consilere. De asemenea, au fost  implementate proiecte în parteneriat cu Org.“Salvaţi Copiii” având aceleaşi categorii de grupuri vulnerabile:“Centre Educationale Integrate” 2014/ 2015, cu 85 de elevi; “A DouaŞansă”(40 de elevi de primar si 40 de gimnaziu), aflat în derulare;“Educaţie pentru copii vulnerabili” finanţat de H&M şi implementat deOrg. “Salvaţi copiii”, filiala Dolj, cu 92 de copii si elevi, 2015/2017. Începând din octombrie 2018, în şcoală se derulează programul ROSE(Romanian Secondarly Education Project), prin subproiectul ”Învăţând ne dezvoltăm”, în care sunt implicaţi 270 elevi în decursul a patruani. În cadrul proiectului se desfăşoară activităţi remediale în vederea reducerii abdandonului şcolar şi promovării examenului debacalaureat cât şi activităţi extracurriculare. Proiectele menţionate ajută la fluidizarea procesului instructiv-educativ din şcoală, însă nusunt suficiente pentru a suplini nevoia de formare profesională corespunzătoare a elevilor, axă detectată la capitolul puncte slabe. Oanaliză obiectivă realizată de consilierul psihopedagog împreună cu elevii, părinţii/tutorii legali, diriginţi cu elevii de liceu şi de profesionalăşi cu agenţii economici cu care şcoala are parteneriate, a relevat următoarele nevoi ale elevilor.• lipsa unor abilităţi, deprinderi, priceperi practice de specialitate, ce se pot obţine numai prin activităţi practice desfăşurate lalocul de muncă;•       motivarea pentru învăţare în lipsa unei perspective coerente de angajare după finalizarea studiilor;• integrarea rapidă la locul de muncă a elevilor prin buna colaborare şi comunicare în realizarea sarcinilor de lucru;• formarea unui comportament responsabil la locul de muncă;• asumarea iniţiativei în  realizarea sarcinilor de lucru, rezolvarea unor probleme la locul de muncă;• creşterea stimei de sine, încrederii în propriile competenţe (sociale şi civice, antreprenoriale, tehnice).Proiectul îşi propune o serie de obiective specifice cărora li se asociază corelativ o lisă de activităţi care vin în întâmpinarea nevoiloridentificate şi care permit atingerea scopului proiectului şi anume imbunătăţirea calităţii forţei de muncă şi creşterea ratei inserţieiabsolvenţilor pe piaţa muncii a elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova în domeniul serviciilor auto (industria auto şicomponente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor (tehncian operator tehnică de calcul) şi a tâmplăriei din aluminiu şi maseplastice.Obiectivele specifice al proiectului vizează asigurarea stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai grupului ţintă, plasarea pe piaţa muncii acel puţin 40 de elevi la sfârşitul perioadei de implemantare a proiectului, 137 de elevii vor obţine certifcarea competenţelor profesionale şidezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru minim 50 de elevi din grupul ţintă în cadrul a 5 firme de exerciţiu.Selecţia şi recrutarea elevilor se va face promovând egalitatea de şanse, non discriminarea şi combaterea dificultăţilor de acces de oricetip la educaţie şi învăţare, după următoarele criterii:• aptitudini şi abilităţi  tehnice în domeniul de pregătire - testare scrisă privind cunoştinţele tehnice generale din domeniu• interes şi pasiune pentru calificarea pentru care se pregătesc - prezentarea unei scrisori de intenţie din care să rezulteinteresul pentru implicarea în proiect•       mediul de provenienţă (urban/rural, etnie rromă, etc) - minim 20% din elevii din grupul ţintă să provină din mediul rural• statut socio-economic scăzut - minim 20% din elevii din grupul ţintă să provină din familii în care venitul pe membru de familiesă fie mai mic de 500 leiRespectând aceste criterii, se va organiza un proces de selecţie, în urma căruia va fi stabilit grupul ţintă al proiectului. Selecţia se vadesfăşura ca urmare a depunerii de către elevi a unui dosar de înscriere.Dosarul de înscriere va cuprinde:- cerere de înscriere (obligatorie pentru admiterea  candidaturii)- adeverinţă doveditoare că elevul este înscris la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto şi că nu a fost sanacţionat cu scăderea mediei lapurtare sub 7 pe motive de indisciplină în anul şcolar anterior depunerii candidaturii (obligatorie pentru admiterea  candidaturii)- scrisoare de intenţie din care să rezulte angajamentul de implicare în proiect- scrisoare de recomandare din partea unui profesor de la clasă (obligatorie pentru admiterea  candidaturii)-adeverinţă din care să rezulte veniturile familiei pe membru de familie pe ultimele 3 luni premergătoare depunerii candidaturii-copie după C.I. din care rezultă mediul de provenienţă al elevului şi etnia prin declaraţie pe proprie răspundere a unuia dintrepărinţi/tutore legal.Procesul de selecţia se va derula prin:- analiza dosarelor candidaţilor în prezenţa acestora, cu prezentarea efectivă a scrisorii de intenţie, în cuantum de 30 de puncte, dupăcum urmează:1. scrisoare de intenţie din care să rezulte angajamentul de implicare în proiect - 10 puncte2. adeverinţă din care să rezulte că venitul pe membru de familie pe ultimele 3 luni premergătoare depunerii candidaturii este mai mic de500 lei - 10 puncte3. copie după C.I. din care rezultă că elevul provine din mediul rural / declaraţie pe proprie răspundere că elevul este de etnie romă - 10puncte- test scris care să verifice cunoştinţele tehnice generale în domeniu - 70 de puncte.Pentru ca un elev să fie declarat admis în grupul ţintă al proiectului trebuie să însumeze cel puţin 60 de puncte la procesul de selecţie şisă obţină cel puţin 40 de puncte la testul scris.Comisia de selecţie va fi stabilită prin decizia directorului unităţii de învăţământ. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membrii şi
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va avea în componenţă, în mod obligatoriu: 2 profesori de specialitate, 1 reprezentant al agentului economic (de preferat tutorele depractică), 1 consilier psihopedagog şi coordonatorul de practică. Fiecare membru al comisiei de selecţie va completa şi semna un acordde confidenţialitate şi o declaraţie de prevenire a conflictului de interese.Grupul ţintă vizat de proiectul de faţă va fi selectat dintre elevii şcolii noastre şi acesta va fi:Primul an de implementare: 91 elevi/ 69 elevi din clase terminale69 elevi de la clase terminale:• Clasa a-XII-a (liceu)- domeniul electronică-automatizări (calificarea Tehnician operator tehnică de calcul)- 13 elevi• Clasa a-XII-a (liceu) –domeniul electric (calificarea Tehnician electrician electronist auto) - 7 elevi• Clasa a-XI-a- şcoală profesională= 37 elevi- domeniul: Mecanică, calificarea: mecanic-auto- 35 elevi, tinichigiu vopsitor-auto - 2elevi• An II postliceală- domeniul Transoporturi, calificarea: Tehnician diagnostic auto-12 elevi22 elevi clasa a X-a - şcoală profesională - domeniul: Mecanică, calificarea: mecanic-auto-11 elevi, confecţioner tâmplărie din aluminiu şimase plastice - 11 eleviAl doilea an de implementare: 91 elevi/ 69 elevi din clase terminale69 elevi din clase terminale:• Clasa a-XII-a (liceu)- domeniul electronică-automatizări (calificarea Tehnician operator tehnică de calcul)-  11 elevi• Clasa a-XII-a (liceu) –domeniul electric (calificarea Tehnician electrician electronist auto)- 9 elevi• Clasa a-XI-a - şcoală profesională -domeniul : Mecanică, calificarea: mecanic-auto - 18 elevi• Clasa a-XI-a- şcoală profesională- domeniul: Mecanică, calificarea: confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice - 19elevi• An II-postliceală- domeniul Transporturi, calificarea: Tehnician diagnostic auto- 12 elevi22 elevi clasa a X-a - şcoală profesională - domeniul: Mecanică, calificarea: mecanic-auto-11 elevi, confecţioner tâmplărie din aluminiu şimase plastice - 11 eleviPentru atingerea indicatorilor prestabiliţi şi a rezultatelor aşteptate, propuse în proiect, (I3 şi R4) privind obţinerea certificatelor decomptenţe profesionale de către min 137 elevi absolvenţi din grupul ţintă, în anul doilea de implementare, în funcţie de nr. de absovenţi aianul I de implemenatre care au obţinut certificatul de competenţe profesionale, se poate recurge la creşterea nr. de elevi din grupul ţintăcorespunzător claselor a XI-a şcoală profesională, clasa a XII- liceu şi anul II  şcoală postliceală.De asemnea, grupul ţintă poate fi modificat în funcţie de structura viitoare a claselor pentru cei doi ani de implemantare şi de dataînceperii proiectului. Orice modificare survenită nu va afecta nr total de elevi din grupul ţintă (182 de elevi), singura schimbare poatesuverni prin micşorarea numărului de elevi din clasa a X-a şcoală profesională şi creşterea nr. de elevi din clasele terminale, cuîncadrarea în acelaşi buget.Numărul de ore alocate instruirii prcatice, în concordanţă cu crriculum în vigoare la data scrierii proiectului este următoarul:clasa a X a şcoală profesională- 22 elevi, împărţiţi la 3 agenţi economici -3 grupe - 9 săpx30 ore/săpt, 28 săptx12ore/săpt, 606 ore/an,respectiv 1212 ore/2ani (3 tutori de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului)clasa a XI a şcoală profesională - 37 elevi împărţiţi la 4 agenţi economici - 4 grupe- 10săpx30 ore/săpt, 27 săptx12ore/săpt, 624 ore/an,respectiv 1248 ore/2ani (4 tutori de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului)clasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul - 1 agent economic-1 grupă - 5săpx30 ore/săpt, 150 ore/an, respectiv 300 ore/2ani(1 tutore de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului)clasa a XII a liceu, tehnician electrician electronist auto - 1 agent economic - 1 grupă - 5săpx30 ore/săpt, 150 ore/an, respectiv 300ore/2ani (1 tutore de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului)Anul II scoală postliceală, tehnician diagnostic auto -12 elevi-1 agent economic - 1 grupă - 2săpx40ore/săpt, 80 ore/an, respectiv 160ore/2ani (1 tutore de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului)Pe perioada stagiilor de practică:-se va acorda o bursă, pentru fiecare oră de instruire practică se vor acorda 4 lei, astfel:clasa a X-a prof - 1212 ore/anx4 lei=4848 lei/elev/an şcolarclasa a XI - prof - 1248 ore/anx4lei=4992lei/elev/an şcolarclasa a XII - liceu -150 ore/anx4lei=600lei/elev/an şcolaranul II postliceală - 80 ore/anx4 lei =320 lei/elev/an şcolar-se va asigura echipament de protecţieDin sumele alocate proiectului, unitatea de învăţământ îşi va dota atelierele şi laboratoarele în conformitate cu programa şcolară şi cunivelul tehnologic al potenţialilor angajatori (în concordanţă cu dispozitivele şi utilajele existente la locul de instruire practică al agentuluieconomic, potenţial angajator).Tutorii de practică care asigură buna desfăşurare a practicii elevilor (coordonare şi îndrumare) vor fi motivaţi financiar pe perioadadesfăşurării instruirii practice în concordanţă cu numărul de ore pe care elevii îl vor efectua la agentul economic şi anume, pentru fiecareoră de practică a grupei de elevi, tutorele va primi 25 lei net.
SustenabilitateProiectul îşi propune ca la finalul implementării,  cei 182 de elevii, ca beneficiari directi să dobândească rezultate ale învăţării (abilităţi,atitudini, cunoştinţe) necesare dezvoltării profesionale şi personale. În acelaşi timp, şi ceilalţi beneficiari indirecţi (şcoala şi agenţiieconomici) îşi vor găsi motivaţia financiară, administrativă, dar şi satisfacţia profesională şi personală în a desfăşura cu succes noiproiecte de acest gen. Acest demers va creşte coeficientul de incluziune pe piaţa muncii a absolvenţilor actuali şi viitori.De asemenea, şi alţi beneficiari indirecţi vor asigura sustenabilitatea proiectului astfel:-membrii comunităţii, conştienţi de importanţa calităţii  muncii prestate, vor crea şi susţine o reţea de furnizare de servicii în domeniu lanivel local.-cadrele didactice vor beneficia de îmbunătăţirea bazei materiale pe care o vor folosi în scopul instruirii următoarelor generaţii deprofesionişti în domeniu-familia, conştientă de rezultatele tinerilor, îşi va incuraja ceilalţi membrii să urmeze aceeaşi pregătire profesională cu scopul împliniriiprofesionale, dar şi pentru creşterea calităţii nivelului de trai.Faptul că, prin modul de derulare, proiectul implică învăţarea pas cu pas a unor practici profesionale, dar şi a unor comportamenteindividuale şi de echipă necesare la locul de muncă, permite cristalizarea unei atitudini generale faţă de muncă (profesionalism, respect,responsabilitate, eficienţă, productivitate, spirit de echipă).În vederea valorificării competenţelor antreprenoriale ale elevilor (R8) şi a asigurării sustenabilităţii firmelor de exerciţiu (R7) încă dintimpul proiectului, şcoala le va permite acestora –în baza unui contract de asociere în participaţie- accesul la echipamentele din atelierulşcoală în vederea executării unor lucrări ce vor putea fi subcontractate de la partenerii de practică ai liceului. Astfel se vor putea obţineresursele financiare necesare pentru continuarea activităţii firmelor de exerciţiu după încheierea proiectului.De asemenea, având în vedere forma specifică de organizare a firmelor de exerciţiu ce vor fi constituite în cadrul proiectului –cooperativeDescriere/Valorificarea rezultatelor
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şcolare- acestea vor putea fi atestate ca întreprinderi sociale (de inserţie) la AJOFM şi vor fi astfel eligibile pentru a fi finanţate pe viitorprin prioritatea de investiţii  9v din POCU: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şieconomia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţiiîntreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.
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 rezultatelorProiectul presupune o abordare sistematică a activităţilor care vor avea rezultate directe asupra creşterii ratei inserţiei pe piaţa muncii aelevilor din grupul ţintă. Transferabilitatea rezultatelor va avea loc încă din timpul implementării sale prin conexiune cu alte proiectecomplementare implementate în şcoală, dar va continua şi cel puţin 6 luni după încheierea proiectului.  Astfel, însuşirea de bune practiciva avea un impact puternic pentru dezvoltarea personală şi profesională a elevilor direct implicaţi în proiect. În acelaşi timp, proiectul vaavea un impact pozitiv şi asupra altor elevi ai şcolii, dar şi a altor tineri care, prin acţiuni de diseminare, vor lua cunoştinţă de posibilitateaperfecţionării profesionale prin practică şi vor fi motivaţi să frecventeze şcoala, crecând astfel atractivitatea învăţământului profesional şitehnic.  În acest sens, şcoala va demara şi alte proiecte orientate spre promovarea învăţământului profesional şi tehnic bazat pe stagii depractică. În felul acesta, şcoala îşi va asigura atractivitatea pentru noi generaţii de elevi, pentru un număr şi mai mare de agenţi economici,dar va contribui şi la rezolvarea problemei cu care se confruntă comunitatea, şi anume lipsa forţei de muncă calificată.Se vor folosi metode de transfer ale rezultatelor proiectului la nivel orizontal, vertical şi instituţional.În plan ORIZONTAL, experienţa dobândită va fi transferată prin reţelele în care scoala, agentii economici si firmele de exercitiu suntpartenere. De asemenea, exemplele de bune practici din proiect, cu privire la grupul ţintă şi la rezultate, vor fi diseminate prin intermediulsite-ului web al scolii si pe platforma POCU. Disemninarea publică va reprezenta o sursă de informare pentru viitorii beneficiari.În plan VERTICAL, transferul va presupune implicarea autorităţilor relevante pentru piaţa muncii la nivel local şi regional. De asemenea,se va realiza transferul de bune practici prin alte proiecte către domenii de practică diferite.În plan INSTITUŢIONAL, rezultatele vor fi transferate către elevi si cadrele didactice din scoala, făcându-i pe aceştia să devină maiinformaţi, dar şi mai implicaţi şi mai pregătiţi pentru noi abordări integrate.Rezultatele proiectului vor permite transferul experienţei acumulate către toţi factorii implicaţi pentru conturarea unor noi obiective care vorconduce la dezvoltarea  durabilă a acestora. Totodată, partenerii vor avea posibilitatea să dezvolte noi politici şi strategii cu impact lanivelul mentalităţii tinerilor, dar şi a comunităţii din care aceştia fac parte. Transferabilitatea rezultatelor proiectului către alte licee din ţarăinteresate să dezvolte competenţele antreprenoriale ale elevilor lor se va face prin intermediul paginii web a proiectului care va conţinemetodologia/ procedurile şi curriculumul/materialele dezvoltate în cadrul proiectului –inclusiv un ghid de înfiinţare şi de gestionare şidezvoltare a firmelor de exerciţiu de tip cooperative şcolare. De asemenea, rezultatele proiectului vor fi multiplicate prin intermediulCentralei Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT), în proiect organizându-se o conferinţă regionalăpentru membrii ROCT, cărora li se va prezenta modelul de cooperativă şcolară ca tip de întreprindere socială de exerciţiu.
RelevanţăProiectul îşi dovedeşte relevanţa pornind de la nevoile elevilor, ale şcolii şi ale comunităţii. Lipsa priceperilor practice şi a motivaţiei pentruînvăţare în lipsa unei perspective de angajare, slaba conturare a unui profil socio-profesional în rândul tinerilor sunt temeiuri pentrunecesitatea implementării unui proiect care are ca obiectiv creşterea procentului de participare a elevilor la programe de învăţare la loculde muncă. Nevoia şcolii de îmbunătăţire a bazei materiale pentru a răspunde cerinţelor de formare a elevilor/cadrelor didactice şi nevoiacomunităţii de a se dezvolta socio-economic prin inserţia de forţă de muncă calificată, reprezintă motive relevante pentru implementareaacestui proiect. Pentru realizarea obiectivelor POCU OS 6.14 la soluţionarea nevoilor, în cadrul proiectului se vor organiza stagii depregătire practică desfăşurate la agenţi economici/ firme de exerciţiu, pe baza unui contract cadru de colaborare (A1 şi A4-relevante şiobligatorii). În funcţie de necesităţi şi în strânsă legătură cu activităţile furnizate în cadrul proiectului, se poate acorda (fără a fi obligatoriu)sprijin pentru crearea de medii de practică corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoreticeprimite de practicant în cadrul procesului de instruire. În acelaşi timp, în cadrul proiectului vor fi furnizate servicii de consiliere şi orientareprofesională pentru elevi axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii (A2-relevantă şi obligatorie). Toateactivităţile determină dezvoltarea sistemului de învăţământ la locul de muncă (A3-relevantă).Referitoare la proiect

Referitoare la SUERDInvestiţia în oameni şi capacităţiAria prioritară SUERDPlanul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională şi având drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de proiectele deregulamente privind fondurile europene, îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în acelaşitimp contribuţia regiunii la elaborarea Strategiei Naţională de Dezvoltare Regională 2014-2020, ce are printre priorităţile sale de dezvoltareşi:Prioritatea de dezvoltare  4: Promovarea incluziunii sociale şi reducerea gradului de sărăciePrioritatea de dezvoltare  5: Îmbunătăţirea mediului economic de importanţă locală şi regională.Aceste priorităţi de dezvoltare sunt susţinute şi de proiectul actual ,, Cresterea participării la programe de învăţare la locul de muncă aelevilor LTTA Craiova”.Strategii vizate in cadrul acestui apel: Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii Strategia pentru Învatarea pe tot Parcursul Vietii HG nr. 640/2018 privind modificarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020, aprobata prin HG nr. 775/2015 Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetatenilor Români apartinând Minoritatii Romilor 2012-2020Referitoare la alte strategii
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 Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020 Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (SNOFM) 2014-2020 Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020
Strategii relevante: - Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 - 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 de Competitivitate 2014-2020 - Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020
RiscuriPlanificarea activităţilor din cadrul proiectului şi a resurselor umane alocate s-a realizat pe baza situaţiei existente (nevoi, obiective,activităţi, rezultate, resursa umană, spaţii necesare) şi a celei previzionate pentru următorii doi ani şcolari. Cu toate acestea, pe parcursulderulării proiectului pot să apară diferite situaţii neprevăzute legate de indisponibilitatea resursei umane sau a spaţiilor de lucru, întârziericu plăţile sau cu termenele de realizare a activităţilor. Cu toate acestea, echipa de implementare a proiectului a stabilit un plan cueventualele riscuri ce pot să apară, precum şi măsuri ce vor fi luate pentru remedierea acestora.

Detaliere riscuri

Nr.
crt.

Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului1. Ţinând cont de experienţa desfăşurată în cadrul altor proiectede parteneriat cu diferiţi agenţi economici, prognozămurmătoarele riscuri:1. indisponibilitatea  resurselor umane:1.1 în cazul elevilor (abandon şcolar, dezinteresul familieipentru educaţie, inaccesibilitatea la mijloacele de transport,lipsa facilităţii  accesului la educaţie) - impact semnificativ1.2. în cazul tutorilor de practică (lipsa motivaţiei profesionaleşi/sau financiare, relocarea locului de muncă) - impact mediu2. indisponibilitatea spaţiilor şi echipamentelor de lucru -impact semnificativ3. întârzieri cu plata salariilor şi a burselor - impact semnificativ4. realizarea parţială a rezultatelor propuse - impactsemnificativ In urma identificarii unor posibile riscuri în atingereaobiectivelor propunem următorul plan de măsuri care săasigure implementarea în condiţii optime a proiectului:1. motivarea suplimentară a resursei umane:1.1. în cazul elevilor se vor găsi soluţii punctuale pentru fiecareelev din grupul ţintă care se află într-una dintre situaţiile de risc(abandon şcolar, imposibilitatea de a ajunge la şcoală, refuzulpărinţilor de a trimite elevul la şcoală) prin şedinţe suplimentarede consiliere individuală şi de orientare profesională, printr-omai bună comunicare cu familia, prin găsirea unor mijloacesuplimentare de sprijin.1.2. în cazul tutorilor de practică se vor găsi soluţii punctualepentru fiecare caz în parte prin mijlocirea relaţionării cu elevii şifamiliile acestora, prin mijloace suplimentare de motivare.2. indisponibilitatea spaţiilor şi echipamentelor  de lucru se vasoluţiona prin actualizarea/ modernizarea bazei materiale aatelierelor si laboratoarelor şcolii pentru creşterea interesuluielevilor implicaţi si dezvoltarea creativităţii acestoraPentru oricare dintre riscurile ce vizează resursa umană, se vorlua, la nevoie, decizii de reorganizare a intervalului orar depractică in cazul unor situaţii neprevăzute, păstrarea unor listede rezerve pentru elevi şi tutorii de practică.3. Resursa umană implicată va lua act de orice întârzierefinanciară ce urmează a fi soluţionată cu celeritate.Responsabilul financiar se va asigura că ştatele de plată şiorice document financiar sunt realizate la termen.4. Monitorizarea permanentă a activităţilor va permitesemnalarea întârzerilor şi realizarea planului de remediere aacestora.
EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen

Principii orizontale
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Proiectul promovează o dezvoltare durabilă prin faptul că asigură o reală creştere a şanselor de realizare profesională, de acces la unstatut social superior elevilor din grupul ţintă (atât pentru băieţi, cât şi pentru fete) care vor derula acest proiect, dar şi a generaţiilorviitoare ce-şi vor putea dobândi  şi dezvolta competenţe tehnice specializate folosind dotarea materială de actualitate din atelierele/laboratoarele-şcoală, asigurată prin acest proiect.Proiectul oferă egalitate de şanse tuturor elevilor. Orice elev al şcolii (băiat sau fată) poate să aleagă să facă parte din grupul ţintă alproiectului, să-şi dezvolte capacităţile personale şi profesionale, neexistând restricţii sau condiţionăril. Bursele de practică vor fi oferiterespectându-se criteriul egalităţii de gen, astfel încât atât fetele cât şi băieţii vor primi aceeaşi bursă. De fapt, proiectul încurajeazăparticiparea fetelor la stagiile de practică considerând că implicarea acestora poate aduce un plus de riguroizitate şi creativitateactivităţilor propuse în proiect. Echipele mixte formate atât la nivelul grupului ţintă de elevi, dar şi la nivelul tutorilor de practică asigurăşanse suplimentare pentru realizarea cu succes a activităţilor fiind o îmbinare armonioasă de responsabilitate, implicare şi precizie.Criteriile de recrutare şi selecţie a  grupului au fost determinate astfel încât să respecte principiul non-discriminării şi să poată oferiegalitate de şanse elevilor nostri, eliminând posibilitatea  discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă,handicap, vârstă sau orientare sexuală şi a dificultăţilor de acces la educaţie de orice tip. Dovadă este că din grupul ţintă al proiectului facparte atât fete cât şi băieţi, elevi din mediul urban, dar şi rural, precum şi elevi de etnie romă.Având în vedere că cei mai mulţi elevi din grupul ţintă (şi chiar din şcoală) fac parte din familii cu venituri mici şi foarte mici, proveniţi dinmediul rural, s-au găsit soluţii de eliminare a eventualelor obstacole de  acces şi participare la formarea profesională, prin acordarea deburse de practică, asigurarea de echipamente de lucru,  dotarea atelierelor-şcoală cu mijloace de învăţământ de actualitate.NediscriminareConceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilităţii 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fărăbariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilităţi de a avea acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la mediul fizic,transport, tehnologii şi sisteme de informaţii şi comunicare, precum şi la alte facilităţi şi servicii “.În şcoala noastră- la şcoala profesională, liceu şi şcoală postliceală-niveluri de unde sunt selectaţi elevii din grupul ţintă nu există elevi cudizabilităţi dar, în situaţia în generaţiile viitoare vor exista (prin transfer) elevi cu dizabilităţi dornici să participe la acest proiect, li se vaasigura accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi elevi, la burse, săli de clasă, laboratoare, cabinete, transport la agentul economic lacare va face practică.Accesibilitate persoane cu dizabilităţiÎn termenii prezentului proiect, schimbările demografice se referă la relocarea resursei umane implicată în proiect. Situaţia socio-economică în permanentă schimbare determină modificări şi în ceea ce priveşte deciziile cetăţenilor cu privire la locul de muncă, migraţie,atitudinea faţă de educaţie. De aceea, pot exista situaţii în care elevii din grupul ţintă sau tutorii de practică să îşi schimbe domiciliul sausă se afle în imposibilitatea obiectivă şi neprevăzută de a participa la proiect. Această posibilitate este luată în considerare ca factor derisc şi tratată ca o situaţie semnificativă pentru care există măsuri precum motivarea suplimentară a resursei umane sau, dacă situaţia ocere, înlocuirea cu resursa umană aflată pe lista de rezervă a proiectului.Pentru preîntâmpinarea riscului de indisponibilizare a resursei umane prin migraţia sau abandonul şcolar al elevilor, proiectul are învedere măsuri ce presupun:-îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a posibilităţilor de angajare a absolvenţilor-sprijinirea oportunităţilor de formare în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă şi de incluziune socială a persoanelor ceaparţin grupurilor defavorizate-furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute elevii şi familiile acestora astfel încât să încurajeze participarea la stagiilede formare.Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂProiectul îşi propune să deruleze activităţi cu un grad de poluare cât mai redus. De aceea, se vor găsi soluţii ca deplasarea elevilor cătreagenţii economici să se realizeze la comun, astfel încât să nu se folosească mai multe surse de poluare cum ar fi automobilele. Acestprincipiu va fi avut în vedere şi în cazul întâlnirilor cu părinţii. De asemenea, proiectul îşi propune să limiteze excesul de reziduurimateriale şi reutilizarea eficientă şi ecologică a rebuturilor folosite ca material didactic în cadrul stagiilor de practică. De asemenea, proiectul va aduce o contribuţie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fiesuportată de cei care o generează, în acest sens angajându-se să gândească în termeni ecologici orice activitate întreprinsă.Poluatorul plăteşteÎn vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantăimplementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare.Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şidiversitatea etnoculturală. Proiectul îşi propune ca în activităţile pe care le desfăşoară (în special în cele de consiliere şi orientare) săpună accent pe importanţa muncii ecologice care să nu dăuneze mediului şi care, dimpotrivă, să ajute la conservarea zonelor protejateale naturii.Protecţia biodiversităţiiFiecare activitate a proiectului a fost gândită astfel încât să respecte criteriul utilizării eficiente a resurselor. Astfel, în cazul activităţilor A1şi A2 care presupun informare şi iniţiere de contracte cu agenţii economici se va evita risipa de hârtie şi de combustibil necesardeplasărilor la agenţii economici sau pentru vizitele la domiciliu. Pentru activităţile 3 şi 4 care presupun organizarea, derularea şimonitorizarea învăţării la locul de muncă şi iniţierea în antreprenoriat şi practica în firme de exerciţiu se va evita consumul neraţional deresurse, evitarea investiţiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului. În măsura în care acţiunile o vorpermite, matrialele folosite vor fi ecologice şi reutilizabile, se va utiliza cât mai puţină hârtie şi combustibil necesar deplasărilor la agenţiieconomici sau pentru vizitele de informare din teritoriu şi vizitele la domiciliu.Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
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Prin schimbări climatice se înţeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activităţii umane, în principal datorită emisiilor de gazecu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistenţa societăţii la schimbările climatice şi pentru a reduce la minimumimpactul efectelor negative ale acestora. Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Prin activităţile derulate în proiect se încearcă limitarea poluării de orice natură, în special cea legată de emisiile de gaze sau deversareareziduurilor toxice. Activităţile proiectului, în special cele legate de practica efectivă la agenţii economici, vor respecta criteriile ecologiceprin limitarea poluării. Măsurile luate în acest sens (privind utilizarea inteligentă a materiei prime şi limitarea poluării) vor ajuta laconservarea ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite şi alte tipuri de infrastructură verde (parcuri şi alei) din zona Craiovei şizonele limitrofe.În fişa postului tutorilor angajaţi de liceu se va regăsi şi obligaţia acestora de a-i pregăti/informa pe elevi cu privire la măsurile de urgenţăîn caz de de dezastru la locul de muncă: incendiu, cutremur, explozie etc.Rezilienţa la dezastre

MetodologieORGANIZAŢII IMPLICATE:În proiect, pe lângă FDES ( ce se ocupă de coordonarea activităţilor ce privesc firmele de exerciţiu) şi ACCES ( ce se ocupă de coordonareaactivităţilor de consiliere şi orientare profesională), vor fi implicaţi şi agenţi economici (selectaţi de solicitant pe baza unor criterii, precum:domeniul de activitate al acestora să corespundă cu domeniul de pregătire al elevilor, calificările pentru care pregătesc elevii,  condiţii demuncă necesare dobândirii, aprofundării şi dezvoltării de rezultate ale învăţării de către elevi, seriozitate) la care elevii din grupul ţintă îşi vorefectua instruirea practică. Agenţii economici selectaţi sunt:-Tehnican operator tenică de calcul: SC APX GROUP SRL;-domeniul mecanica/transporturi auto/electric: AUTOFRESH SRL;  I-CHECK CENTER SRL; AUTO PROMESSINA SRL; TAVIANDRA SRL;BLIE CRISS SRL; DSC SERVICE SRL; SPRINTER AUTO SRL-domeniul mecanica/comfectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice: CASA NOASTRA-QFORT SAÎn acelaşi timp, lista agenţilor economici rămâne deschisă in functie de disponibilitatea si interesul pe care si alti operatori economici ilmanifesta. Se va desemna câte un tutore (pentru fiecare agent economic) care va acorda atenţie elevilor ce vor participa la orele de instruirepractică.ECHIPA DE PROIECT: Echipa de proiect deţine responsabilitatea întregii derulări a proiectului şi coordonează desfăşurarea activităţilor dinproiect după cum urmează:A1 (selecţie, consiliere şi informare) - consilier profesionalA2 (informare a părinţilor şi de încheiere a convenţiilor) - responsabil cu relaţia cu familia şi responsabil cu încheierea convenţiilorA3 (organizare, derulare şi monitorizare a programelor de învăţare la locul de muncă) - coordonatorul şi tutorii de practică şi responsabilul cumonitorizarea proiectuluiA4 (firme de exerciţiu) - instructor firme de exerciţiuA5 (managementul proiectului) - managerul de proiectROLUL MANAGERULUI DE PROIECT:Managerul de proiect se ocupă de coordonarea derulării activităţilor proiectului conform bugetului şi graficului de activităţi, gestionarea eficientăa resurselor, supervizarea realizării indicatorilor proiectului, coordonarea activităţilor de asigurare a vizibilităţii proiectului şi reprezentare în faţapărţilor cointeresate, asigurarea comunicării în cadrul echipei de proiect şi motivarea acesteia. El va desemna membrii echipei de proiect cevor avea sarcini, responsabilităţi clare. Repartizarea atribuţiilor membrilor echipei de proiect se va face având în vedere  specializarea,capacitatea profesională şi dorinţa de implicare a acestora. Managerul de proiect împreună cu echipa de proiect va coordona întreagaactivitate a proiectului, inclusiv activitatea financiară precum şi urmărirea realizării achiziţiilor.REPARTIZAREA ATRIBUŢIILOR ŞI ROLURILOR:-consilier profesional: selecţia, conilierea şi orientarea profesională a elevilor (subactivitatea A1.1)-responsabilul cu legătura cu familia va întreţine o strânsă legătură cu părinţii elevilor ce fac parte din grupul ţintă (subactivitatea A2.1)-responsabilul cu conventiile: încheierea convenţiilor cu agenţii economici şi semnarea contractelor (subactivitatea A2.2)-coordonatorul de practică: urmăreşte modul de desfăşurare al activităţilor de instruire practică, ţine legătura cu agenţii economici(subactivitatea A3.1)-tutorele de practică: îndruma elevii în realizarea sarcinilor de lucru primite  (subactivitatea A3.1)-responsabilul cu monitorizarea (subactivitatea A3.2)-instructor firme de exerciţiu: inţierea în activităţi antreprenoriale ale elevilor (activitatea A4 cu subactivităţile A 4.1 şi A4.2)-manager de proiect (activitatea 5, în special, şi toate celelalte activităţile, în general)SELECŢIA: În alegerea elevilor din grupul ţintă se va avea în vedere abilităţile, aptitudinile practice ale elevilor dar şi dorinţa acestora de formareprofesională. Se va ţine cont şi de posibilităţile financiare ale familiilor din care provin (minim 20% din elevii din grupul ţintă să provină din familiiîn care venitul pe membru de familie să fie mai mic de 500 lei), mediul din care provin pentru a se asigura egalitate de şanse elevilor laeducaţie (minim 20% din elevii din grupul ţintă să provină din mediul rural), de pregătirea lor profesională.Respectând aceste criterii, se va organiza un proces de selecţie, în urma căruia va fi stabilit grupul ţintă al proiectului. Selecţia se va desfăşuraca urmare a depunerii de către elevi a unui dosar de înscriere.Dosarul de înscriere va cuprinde:- cerere de înscriere (obligatorie)- adeverinţă doveditoare că elevul este înscris la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto şi nu a fost sanacţionat cu scăderea mediei la purtaresub 7 pe motive de indisciplină în anul şcolar anterior depunerii candidaturii (obligatorie)- scrisoare de intenţie din care să rezulte angajamentul de implicare în proiect- scrisoare de recomandare din partea unui profesor de la clasă (obligatorie)-adeverinţă din care să rezulte veniturile familiei pe membru de familie pe ultimele 3 luni premergătoare depunerii candidaturii-copie după C.I. din care rezultă mediul de provenienţă al elevului şi etnia prin declaraţie pe proprie răspundere a unuia dintre părinţi/tutorelegal.Procesul de selecţia se va derula prin:- analiza dosarelor candidaţilor în prezenţa acestora, cu prezentarea efectivă a scrisorii de intenţie, în cuantum de 30 de puncte, după cumurmează:1. scrisoare de intenţie din care să rezulte angajamentul de implicare în proiect - 10 puncte2. adeverinţă din care să rezulte că venitul pe membru de familie pe ultimele 3 luni premergătoare depunerii candidaturii este mai mic de 500lei - 10 puncte3. copie după C.I. din care rezultă că elevul provine din mediul rural / declaraţie pe proprie răspundere că elevul este de etnie romă - 10 puncte- test scris care să verifice cunoştinţele tehnice generale în domeniu - 70 de puncte.Pentru ca un elev să fie declarat admis în grupul ţintă al proiectului trebuie să însumeze cel puţin 60 de puncte la procesul de selecţie şi săobţină cel puţin 40 de puncte la testul scris.
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Comisia de selecţie va fi stabilită prin decizia directorului unităţii de învăţământ. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membrii şi vaavea în componenţă, în mod obligatoriu: 2 profesori de specialitate, 1 reprezentant al agentului economic (de preferat tutorele de practică), 1consilier psihopedagog şi coordonatorul de practică. Fiecare membru al comisiei de selecţia va completa şi semna un acord de confidenţialitateşi o declaraţie de conflict de interese.Dacă există situaţii în care elevi din grupul ţintă, pe parcursul stagiilor de pregătire practică, nu dovedesc seriozitate şi implicare, aceştia vor fiînlocuiţi cu alţi elevi dornici de a face parte din grupul ţintă al acestui proiect. Înlocuirea elevilor se va face numai după o analiză riguroasă aprogresului acestora pe perioada desfăşurării instruirii practice (prezenţă efectiva la practică, competenţe dobândite, spirit de echipă,comunicare la locul de muncă, implicare şi iniţiativă, comportament responsabil, etc).ACTIVITĂŢILE:Activităţile din proiect au fost gândite pentru surprinde toate aspectele logistice necesare bunei derulări a proiectului şi atingerea obiectivuluiprincipal, acela de creşte gradul de inserţie pe piaţa muncii a elevilor de la Liceul Tehnologic de Trasporturi Auto, Craiova. Activităţile vor fiimplementate prin implicarea întregii echipe de implementare şi prin cooperate directă şi eficientă între şcoală, familie şi agenţii economici.A1.Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională:1.1 Furnizarea serviciilor de informare si identificare initiala a motivatiilorelevilor/ 1.2. Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind carieraA2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă:2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilor/ 2.2 Încheierea convenţiilor cu partenerii depracticăA3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncă/ 3.2.Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăA4. Activităţi de tip firmă de exerciţiu: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat social/ 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuA5. Managementul proiectului: 5.1 Activităţi de management de proiect/ 5.2 Informare şi publicitateTutorii de practică vor fi aleşi împreună cu agentul economic dintre angajaţii acestora având calificarea cea menţionată la pasul Resurseumane implicate sau calificări echivalente respectiv, calificări de nivel superior celor scrise la pasul amintit, remunerarea fiind aceeaşi de 25lei/oră net. Tutorele este cel ce  va îndruma elevii în realizarea sarcinilor de lucru primite. Tot tutorele va alege sarcinile de lucru pentru elevi,având continuu în vedere abilităţile şi aptitudinile elevilor, unităţi de rezultate ale învăţării precum şi competenţe asociate ce trebuie dobânditede către elevi, conform standardului de pregătire profesională în vigoare. Tutorii de practică vor realiza lunar pontajul elevilor privind prezenţaacestora la practică.MONITORIZAREAMonitorizarea activităţilor proiectului se va face permanent, iar semestrial se vor analiza rezultatele parţiale ale proiectului, obiectivele urmărite,seriozitatea elevilor din grupul ţintă (prezenţă la orele de instruire practică, implicare, progresul elevilor). Analiza se va face în cadrul unorîntruniri la care vor participa membrii echipei de proiect, tutorii de practică şi reprezentanţi ai FDES şi ACCES (1 întâlnire/lună), părinţii. Eleviise vor prezenta la instruire practică, conform planificării realizate de către coordonatorul de practică şi managerul de proiect şi avizată dereprezentatul legal al unităţii de învăţământ. Urmărirea prezenţei se va face de către coordonatorul de practică.
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
referinţăPersoane (elevi/ ucenici) care îşigăsesc un loc de muncă la încetareacalităţii de participant Nr. 40.00 0 40Persoane (elevi/ ucenici) care urmeazăstudii/cursuri de formare la încetareacalităţii de participant Nr. 30.00 0 30Persoane (elevi/ ucenici) certificate laîncetarea calităţii de participant Nr. 137.00 0 137

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator
Unitate
măsură

Valoare ţintă
Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltateNr. 182.00 0 182Persoane (elevi/ ucenici)  care beneficiază de sprijin pentruparticiparea la programe de educaţie/FPIndicatori prestabiliţi

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 4162632917
Titlul achiziţiei: Achizitie echipamnete protecţieechipamente de protecţie la locul de munca al elevilorDescrierea achiziţiei: 18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 56,364.95 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Plan de achiziţii
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Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 1186960977
Titlul achiziţiei: Achiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie tip FEDER. Sistem de franare ABS/ESP - stand educational, Exhaustor de gaze portabil –Echipament funcţional, Combină de măsură - analizor de gaze - opacimetru - LaptopDescrierea achiziţiei: 38500000-0 - Aparate de control şi de testare , 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentrucomputer , 38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific , 31682000-0 - Sursede energie electricăCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 173,311.13 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 4243055007
Titlul achiziţiei: Achiziţia mijloace de învăţământ pentru LICEU domeniile electric şi electronică şi automatizăriAchiziţie tip FEDER. Trusă de învăţare circuite digitale (MobileLab Digital)Descrierea achiziţiei: 38500000-0 - Aparate de control şi de testareCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 16,030.56 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 4008660991
Titlul achiziţiei: Masă eleviAchiziţie masă elevi pe perioada desfăşurării instrurii practice la agenţii economicii, pe sistemulcatering, un singur fel de mâncare, 8 lei plus TVA de persoană, un fel principal friptură cu garnitură,salată şi desertDescrierea achiziţiei: 55520000-1 - Servicii de cateringCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 137,505.68 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 585338722
Titlul achiziţiei: Achizţie multifuncţionalAchiziţie tip FEDER. MultifuncţionalDescrierea achiziţiei:
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30232110-8 - Imprimante laserCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 1156057756
Titlul achiziţiei: Achiziţie echipamente pentru Tehnician operator tehnică de calcul (laborator şi atelier)Achiziţie tip FEDER. Tablă interactivă PC Destop, videoproictor, MonitorDescrierea achiziţiei: 30213300-8 - Computer de birou , 30195900-1 - Table de scris albe şi table magnetice , 30195200-4- Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii , 38652120-7 - VideoproiectoareCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 8,607.99 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 2653003652
Titlul achiziţiei: Cheltuieli cu biroticahartie, tonere, dosare, caiete, capse, pixuri, agrafe, perforatoare, capsatoare, etcDescrierea achiziţiei: 30192000-1 - Accesorii de birou , 42964000-1 - Echipament de biroticăCPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 5,712.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie

ID dosar achiziţiei: 212528647
Titlul achiziţiei: Achiziţie materiale didacticeTransmisie automată - model în secţiune,Soft diagnosticare erori şi defecte  VCDS - sistem desimulare,Thinichigerie şi vopsitorie manual, Motoare hibride- tehnici de viitor - Manual, Motor Diesel,Sisteme electronice auto, CD; KE Jetronic – Injecţie electronică;Motorul în 4 timpi - ModelFuncţional;Kit demonstrativ –Motorul în 4 cilindriDescrierea achiziţiei:  -CPV:

Tip contract: Furnizare
Valoare contract: 23,211.75 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Membru 1 - FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE3971487571ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: consumabileTonere şi hârtie pentru imprimanta, produse de papetărie şi biroticăDescrierea achiziţiei:

CPV: 30199000-0 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 30197000-6 - Articole mărunte debirou , 30197200-8 - Bibliorafturi şi agrafe de birou , 30125100-2 - Cartuşe de toner , 30197643-5 -Hârtie pentru fotocopiatoare
Tip contract: Furnizare LEI4,284.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă1 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 10 Septembrie 2020  2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 12 Septembrie 2020
Membru 1 - FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE2622366496ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie LaptopAchizitie LaptopDescrierea achiziţiei:

CPV: 30213100-6 - Computere portabile
Tip contract: Furnizare LEI3,999.99Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă1 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 9 Septembrie 201012 Septembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA3335306444ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Materiale consumabile pentru eleviMateriale consumabile pentru eleviDescrierea achiziţiei:

CPV: 30192700-8 - Papetărie
Tip contract: Servicii LEI35,238.04Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă
Dată 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 de proiect1 Barbu Gheorghe 242101Resurse umane implicate
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designer instructionalCoordonator activităţi P12 Cuţă Nicolae 235904 formatorInstructor firme de exerciţiu3 242401 mecanic autoTutore de practică4 723103 profesor in invatamantul liceal, postlicealCoordonator practică5 Călina Iulia Lavinia 233001 profesor in invatamantul liceal, postlicealResponsabil cu legătura cu familia6 Manta  Laura Larisa Maria 233001 electrician autoTutore de practică7 723101 tehnician echipamente de calcul si reteleTutore de practică8 351103 formatorFormator9 242401 confectioner tamplarie din aluminiu si maseplasticeTutore de practică10 712409 profesor in invatamantul liceal, postlicealResponsabil cu monitorizarea11 Răduţi Cristian 233001 tehnician mecanicTutore de practică12 311519 profesor in invatamantul liceal, postlicealResponsabil cu încheiereaconvenţiilor de practică13 233001 managerCoordonator activitati P214 Nita Andreea Mihaela 112029 consilier orientare privind carieraConsilier profesional15 242306
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Manager de proiectRol:1.

Nume persoană: Barbu Gheorghe
Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Coordonarea derularii activitatilor proiectului conform bugetului si graficului de activitati, gestionareaeficienta a resurselor, supervizarea realizarii indicatorilor proiectului, coordonarea activitatilor deasigurare a vizibilitaii proiectului si reprezentare în fata partilor cointeresate, asigurarea comunicariiîn cadrul echipei de proiect si motivarea acesteia
Educaţie solicitată Studii universitare de lunga durata - 5 aniManagement de proiect - 0.25 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în învăţământ - 1 aniExperenţă în management de proiect - 1 ani
Competenţe solicitate comunicare şi lucru în echipă, gandire critică

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizator elementarnivel2A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizatorelementar nivel2
Curriculum vitae

Educaţie  2006 -   2006 Managament de proiectUniversitatea din CraiovaStr. Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaSep 1982 - Iul 1987 Autovehicule Rutiere, inginerUniversitatea Politehnica BucureştiStr. Splaiul Independenţei nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România
Experienţă Director  1998 -   2019 Liceu Tehnologic de Transporturi AutoStr. Nicolae Romanecu  nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaExercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite delege, cuhotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementărilegale.Reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitelecompetenţelorprevăzute de lege.Coordonează direct compartimentul financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilăsintetică şianalitică, precum şi execuţia bugetară.Director  1990 -   1998 Şcoala Profesională AutoStr. Potelu  nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaCurriculum, proiecte, formarea profesorilor, management financiaringiner  1987 -   1990 ITA DoljStr. Nicolcescu nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaCoordonarea activităţilor de reparaţii

Competenţe
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Competenţe şi aptitudiniorganizatorice/manageriale Am fost coordonator de echipă, de grupuri de proiect şi diferite grupuri de lucru: profesori, studenţi,directori.Sunt capabil să analizez, proiectez, implementez, monitorizez procesul de lucru şi proiectele, săcreez documente şi instrumente de lucru, să organizez echipe, să iau decizii.Am învăţat să coordonez şi conduc persoane, proiecte şi bugete prin pregătire continuă şi practică.- am coordonat cercul metodic al inginerilor şi maiştrilor instructori din domeniultransporturi la nivel judeţean;- membru al comisiei naţionale de specialitate mecanică-transporturi;- metodist al ISJ Dolj  - autovehicule rutiere;- expert în Corpul de experţi al DJC din MEdC;- organizator concurs pe meserii la nivel judeţean şi naţional- elaborare în cadrul comisiei mixte MECT, MLPTL, MI a Regulamentului de funcţionare aşcolilor de conducători auto- coordonare proiecte: POSDRU, Erasmus+
Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizator elementarnivel2A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizatorelementar nivel2Coordonator activităţi P1Rol:2.

Nume persoană: Cuţă Nicolae
Codul ocupaţiei: 235904 designer instructional

Atribuţii: Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activitătilor P1.Reprezintă P1 în parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului.
Educaţie solicitată Studii superioare - 3 anicursuri management - 0.02 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă de lucru în proiecte cu finanţare externă.  - 10 aniExperienta in invatamant - 1 ani
Competenţe solicitate Spirit de echipa, abilitati de comunicare, leadership, spirit organizatoric, întelegere si expresivitateverbala, Gândire critica, cunostinte de administratie si management

Curriculum vitae

EducaţieOct 2000 - Iun 2002 Master în management social si dezvoltare comunitaraUniversitatea „A.I. Cuza” IasiStr. Bulevardul Carol I nr. 11, Municipiul Iaşi, cod poştal 700506, judeţul Iaşi, RomâniaOct 1982 - Iul 1986 Licenţiat în fizicaUniversitatea din BucurestiStr. B-dul M. Kogalniceanu nr. 36-46, Municipiul Bucureşti, cod poştal 050107, judeţul Bucureşti,RomâniaSep 2005 - Sep 2006 Formator fonduri structuraleInWEnt gGmbHStr. Friedrich-Ebert-Allee nr. 40, Bonn, Stadt, cod poştal 53113 , judeţul Bonn, Kreisfreie Stadt,GermanyMai 2011 - Iun 2011 Formator în managementul întreprinderilor socialeEuropean Research Institute on Cooperatives and Social EnterprisesStr. Via Torre Verde nr. 7, Trento, cod poştal 38122, judeţul Trento, ItalyFeb 2010 - Feb 2010 manager de proiectCLIMMStr. Cart. Brazda lui Novac nr. bl N11-12, parter, Municipiul Craiova, cod poştal 200064, judeţulDolj, România
Experienţă
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ConsultantNoi 2018 - Dec 2018 Universitatea din OradeaStr. Universitatii nr. 1, Municipiul Oradea, cod poştal -, judeţul Bihor, RomâniaAm susţinut online atelierul de lucru pentru antreprenoriatul social pentru studenţii Facultăţii deInginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei a Universităţii din Oradea în cadrul proiectului”Laboratorul de educaţie si formare antreprenorială”. .Coordonator proiecteNoi 2005 - Aug 2016 Asociaţia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din OlteniaStr. iancu Jianu nr. 28, Municipiul Craiova, cod poştal 200142, judeţul Dolj, RomâniaAm coordonat următoarele proiecte:„Crearea unei reţele de organizaţii rurale în Oltenia” (PHARE 2003/005-551.01.05/01) în cadrulcaruia s-a facilitat înfiinţarea a 12 noi ONG-uri în mediul rural si realizarea a 20 de acţiuni/proiectecomunitare de ONG-uri rurale din Oltenia. – 12 luni”Citizens Participation Week” -finanţat de Balkan Trust for Democracy în 6 ţări din Balcani. – 5 luni”Anticrisis Participatory Measures” –finanţat de Balkan Trust for Democracy- prin care s-auidentificat măsuri participative pentru reducerea efectelor crizei economice asupra grupurilormarginalizate din 4 ţări din Balcani. -11 luni”Rural NGOs Network in Oltenia” (RO/X 2008/55) -finanţat de Trust for Civil Society in CentralEastern Europe prin care s-au identificat nevoile de dezvoltare ale ONG-urilor din mediul rural, şi s-au asigurat serviciile de baza şi creşterea capacităţii de conducere a membrilor Consiliului Directordin ONG-urile ţinta. -20 luniRuralNet – un rol activ în implementarea PNDR (Phare 2006/018-147.01.02/03/ONG32) –implicarea ONG-urilor membre în reţeaua RuralNet în evaluarea participarii cetaţenilor în proiectelede dezvoltare rurala în 60 de comune -10 luniDezvoltarea competenţelor antreprenorilor rurali din GAL Sudolt (C 411111011341752001) -6 luniReducerea Excluziunii în Grupul de Acţiune Locală Sudolt (PEH 058) – 15 luniCoordonator de proiecteSep 2012 - Noi 2018 Fundaţia pentru Dezvoltarea Economiei SocialeStr. Drumul Ungurenilor nr. 14, Municipiul Craiova, cod poştal 200777, judeţul Dolj, RomâniaAm coordonat urmatoarele proiecte:„Bursa comunitara de afaceri sociale” finanşat de Heineken prin care am ajutat 12 ONG-uri dinCraiova să îşi promoveze afacerile sociale. - 6 luni”Dezvoltarea competenelor antreprenorilor rurali din GAL Calafat” (C411111011241788801) – 4luni”Capacitare Economica prin Antreprenoriat Social” - finanţat de Agenţia Elveţiană pentruDezvoltare şi Cooperare, în cadrul căruia am înfiinţat două cooperative - 33 luni
CompetenţeSpiritul de echipa Spiritul de echipa dobândit si dezvoltat în cadrul a peste 30 de echipe de proiect în care am lucratîn ultimii 15 ani.Bune abilitaţi de comunicare Bune abilităţi de comunicare dobândite prin experienţa mea ca profesor si trainer -15 ani la catedrasi peste 6.000 de ore de formare pentru adulţi.Leadership Am fost timp de 2 ani preşedinte al Asociaţiei Române de Dezvoltare Comunitară si 3 anivicepreşedinte al SIP Dolj -sindicat de 6.000 de profesori la acea vreme. Fac parte din echipa decoordonare (consiliul director) al Central and Eastern Europe Citizens Network -reţea ce reuneştepeste 30 de organizaţii din 18 ţări.Spirit organizatoric Am organizat mai multe evenimente nationale si internationale, cum ar fi doua sesiuniinternationale de instruire în România pentru Central and Eastern European Citizens Network(2003 si 2006), o conferina internationala privind dezvoltarea rurala (Bucuresti, 2009), o campaniede formare de 8 saptamâni pentru 400 de persoane (martie-aprilie 2010) şi o conferinţă naţionalăde antreprenoriat social (nov. 2015).Sunt membru permanent al comitetului de organizare a Citizens Participation University -eveniment anual organizat în Ungaria de Central and Eastern European Citizens Networkîncepând din 2009.Competente excelente deîntelegere si expresivitateverbala Competente excelente de întelegere si expresivitate verbala (inclusiv ascultare activa) si scrisaobtinute în peste 12.000 de ore de predare si instruire livrate si în peste 50 de articole publicate încarti si reviste.Gândire critica Gândire critica exersata în activitatea de evaluator de proiectelor (Am evaluat aproape 100 deproiecte pentru Fondul Român de Dezvoltare Sociala, FLAG Calafat, Ministerul EducatieiNationale, Camera de Comert si Industrie a României) si în elaborarea de proiecte pentru ONG-urisi antreprenori (am participat la scrierea a peste 40 de proiecte care au fost finantate)Cunostinte de administratie simanagement Cunostinte ample de administraie si management, despre resurse umane si servicii personale siorientate catre clienti dobândite prin cursurile post-universitare (masterat în management social sidezvoltare comunitara) si cele de formare continua (management de proiect, competenteantreprenoriale etc.).

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza C2 - Utilizatorexperimentat nivel2 C2 - Utilizatorexperimentat nivel2C2 - Utilizatorexperimentat nivel2 C2 - Utilizatorexperimentat nivel2 C2 - Utilizatorexperimentat nivel2franceza B2 - Utilizatorindependent nivel2 B1 - Utilizatorindependent nivel1C1 - Utilizatorexperimentat nivel1 A2 - Utilizatorelementar nivel2 A2 - Utilizatorelementar nivel2Instructor firme de exerciţiuRol:3.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242401 formator
Atribuţii: monitorizarea permanenta a prezenţei elevilor la activităţile firmelor de exerciţiu şi evaluareaperiodica privind îndeplinirea obiectivelor de învăţare şi a celor de afaceri.- planificarea activitatii de practica- construieşte metodologia de predare intr-o maniera interactiva şi se consultă cu coordonatorul deactivităţi al P1 asupra acesteia;

Educaţie solicitată Universitare  - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta antreprenoriala - 1 ani
Competenţe solicitate comunicare si munca in echipa

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizator independentnivel2B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2
Curriculum vitae Tutore de practicăRol:4.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 723103 mecanic auto
Atribuţii: Coordonează şi îndrumă activitatea de instruire parctică a elevilor cu calificarea mecanic auto

Educaţie solicitată minim şcoala profesională, tutorele va fi selectat dintre angajaâii agentului economic la propunereaacestuia. - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Să aibă abilităţi de comunicare şi experienţă în domeniu - 1 ani
Competenţe solicitate competenţe de comunicare şi competenţe tehnice de specialitate în domeniul auto

Curriculum vitae Coordonator practicăRol:5.

Nume persoană: Călina Iulia Lavinia
Codul ocupaţiei: 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal

Atribuţii: Coordonează activitatea de instruire practică a elevilor
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Educaţie solicitată Universitare - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată În invăţământ - 1 ani
Competenţe solicitate de comunicare, lucru în echipă

Curriculum vitae

EducaţieOct 1987 - Iun 1994 AutomaticăFacultatea de Automatică, Calculatoare şi ElectronicăStr. Bd. Decebal nr. 107, Municipiul Craiova, cod poştal 200776, judeţul Dolj, România
Experienţă profesorSep 1999 - Liceul Tehnologic de Transporturi AutoStr. Bd. N. Romanescu nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738, judeţul Dolj, RomâniaprofesorSep 1997 - Aug 1999 Şcoala Generala FiliaşiStr. Bd. Racoeanu nr. 148, Oraş Filiaşi, cod poştal 205300, judeţul Dolj, RomâniaprofesorSep 1996 - Aug 1997 Grup Şcolar Ind. FiliaşiStr. Bd. Racoeanu nr. 176, Oraş Filiaşi, cod poştal 205300, judeţul Dolj, RomâniaprofesorSep 1995 - Aug 1996 Grup Şcolar Ind. de Gospodarirea Apelor CraiovaStr. Brestei nr. 129, Municipiul Craiova, cod poştal 200177, judeţul Dolj, RomâniaProfesorSep 1994 - Aug 1995 Liceul  ,,Traian Vuia”Str. Rovinari nr. 1A, Municipiul Craiova, cod poştal 200533, judeţul Dolj, România

CompetenţeCompetenţe organizaţionale De-a lungul experienţei în domeniul învăţămîntului am fost membră în   o serie de comisii deorganizare şi desfăşurare a activităţii în şcoală, proiecte cu finanţare europeană, reviste şcolare,examene şi concursuri şcolare (enumerate şi in CV), precum:-responsabil arie curriculară ,, Tehnologii”- organizator proiect naţional ,, Promovarea imaginii şcoii”- coordonator revista şcolară ,, Educaţie fără frontiere”- membru Comisii de organizare a examenelor de bacalaureat- membru în echipa de selecţie şi implementare a proiectului  de parteneriat  ,,Promovarea învăţăriila locuri de muncă din spaţiul European prin mobilităţi de formare Erasmus+”Competenţe informatice Am competenţe de operare PC bune, obţinute  de-a lungul timpului, participân la cursuri şi suntlicenţiată a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi electronică.
Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţiefranceza A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizator elementarnivel1A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizatorelementar nivel1Responsabil cu legătura cu familiaRol:6.

Nume persoană: Manta  Laura Larisa Maria
Codul ocupaţiei: 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal

Atribuţii: Informează părinţii/ tutorii de practică despre activitatea elevilor
Cerinţe din fişa postului
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Educaţie solicitată Universitare - 3 ani
Experienţă solicitată Profesor  - 1 ani

Competenţe solicitate Comunicare, lucru în echipa
Curriculum vitae

EducaţieOct 2010 - Iun 2012 Psihologia muncii, transporturilor şi apărării naţionaleColegiul Naţional al PsihologilorStr. Stoian Militaru nr. 71, Municipiul Bucureşti, cod poştal 040713, judeţul Bucureşti, RomâniaOct 2007 - Iul 2010 pshologieFacultatea de Sosiologie-PshilogieStr. Ion Ghica nr. 13, Municipiul Bucureşti, cod poştal 030045, judeţul Bucureşti, RomâniaOct 2003 - Iul 2005 Administrarea AfacerilorFaculatea de Ştinţe EconomiceStr. AI Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj, RomâniaOct 1998 - Iul 2002 Economist, Relaţii economice internaţionaleFaculatea de Ştinţe EconomiceStr. AI Cuza nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal 200585, judeţul Dolj, România
Experienţă EconomistOct 2002 - Feb 2006 SC SCANROM SRL CraiovaStr. Bd. Gh Chiu nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal 200541, judeţul Dolj, RomâniaprofesorSep 2010 - Liceul Tehnologic de Transporturi AutoStr. Bd. N. Romanescu nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738, judeţul Dolj, RomâniaEconomistFeb 2006 - Noi 2007 SC SCANROM Internaţional SRL CraiovaStr. Gh Chiu nr. 62, Municipiul Craiova, cod poştal 200541, judeţul Dolj, România

CompetenţeComunicare Bune abilitati de comunicare in urma experientei dobandite ca profesor.Excelente abilitati de interactiune cu copiii in urma experientei dobandite ca profesor.Bune abilitati de comunicare cu familiile elevilor, dobandite in urma coordonarii Comisiei Dirigintilor.Competente organizationale Bune abilitati organizationale dobandite ca si Coordonator Proiecte si programe Educationale.
Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza B2 - Utilizatorindependent nivel2 A1 - Utilizator elementarnivel1B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2Tutore de practicăRol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 723101 electrician auto
Atribuţii: Coordonează şi îndrumă activitatea practică a elevilor cu calificarea electrician electronist auto(clasa a XII-a)

Educaţie solicitată Minimum şcoala priofesională - 3 aniCerinţe din fişa postului
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Experienţă solicitată în domniul auto - 1 ani
Competenţe solicitate competenţe de comunicare şi competenţe de specialitate

Curriculum vitae Tutore de practicăRol:8.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 351103 tehnician echipamente de calcul si retele
Atribuţii: Coordonează şi îndrumă activitatea de instruire practice a elevilor de la calificarea Tehnicianoperator tehnică de calcul (clasa a XII-a)

Educaţie solicitată Minimum tehnician în domeniu - 4 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în domeniu - 1 ani
Competenţe solicitate Abilităţii de comincare şi competenţe tehnice de specialitate

Curriculum vitae FormatorRol:9.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242401 formator
Atribuţii: - respectă programa stabilită cu ordonatorul de training- construieşte metodologia de predare şi se consultă cu ordonatorul de training asupra acesteia;- elaborează materialele de training, conform cu metodologia şi programa stabilite. - susţine programele de training propriu-zise;

Educaţie solicitată Universitare - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta antreprenoriala - 1 ani
Competenţe solicitate comunicare si munca in echipa

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizator independentnivel2B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2
Curriculum vitae Tutore de practicăRol:10.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 712409 confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
Atribuţii: Coordonează şi îndrumă activitatea de instruire practică a elevilor de la calificarea Confecţionertâmplărie din aluminiu şi mase plastice
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Educaţie solicitată studii medii - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniu - 1 ani
Competenţe solicitate Abilităţi d ecomunicare, lucru în echipa

Curriculum vitae Responsabil cu monitorizareaRol:11.

Nume persoană: Răduţi Cristian
Codul ocupaţiei: 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal

Atribuţii: Coordonează şi realizează activitatea de monitorizare alături de ceilalţi coordonatori (de practică,responsabil cu legătura cu familia, responsabil cu încheierea convenţiilor de practică)
Educaţie solicitată Universitare - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată în învăţământ - 1 ani
Competenţe solicitate de comunicare şi lucru în echipă

Curriculum vitae

EducaţieOct 1986 - Iun 1991 Tehnologia Construcţiilor de MaşiniFacultatea de MecanicăStr. Calea Bucureşti nr. 107, Municipiul Craiova, cod poştal 200512, judeţul Dolj, România
Experienţă profesorSep 2002 - Mai 2009 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, CraiovaStr. Bd. Nicolae Romanescu nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738, judeţul Dolj, RomâniaprofesorSep 1992 - Aug 2002 Grup Şcolar Traian VuiaStr. Rovinari nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal 200533, judeţul Dolj, Româniadirector adjunctIun 2009 - Liceul Tehnologic de Transporturi AutoStr. Bd. N. Romanescu nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738, judeţul Dolj, România

Competenţecomunicare - bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca profesor, şef de catedră,responsabil arie curriculară, formator- excelente abilităţi de interacţiune cu copiii, părinţii, reprezentanţii agenţilor economici parteneri,reprezentanţi ISJ şi cei ai administraţiei locale dobândite în cei 29 de ani la catedră şi-n cei 10 aniîn funcţia de director adjunctTutore de practicăRol:12.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 311519 tehnician mecanic
Atribuţii: Coordonează şi îndrumă acttivitatea de instruire practică a elevilor de la şcoala postlicealăcalificarea Tehnican diagnostic auto
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Educaţie solicitată Minim tehnician în domeniu auto - 4 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată în domeniu - 1 ani
Competenţe solicitate de comunicare, lucru în echipă

Curriculum vitae Responsabil cu încheierea convenţiilor de practicăRol:13.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
Atribuţii: Coordonarea încheierii convenţiilor de practică

Educaţie solicitată Universitare - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată în învăţământ - 1 ani
Competenţe solicitate de comunicare, de lucru în echipă

Curriculum vitae Coordonator activitati P2Rol:14.

Nume persoană: Nita Andreea Mihaela
Codul ocupaţiei: 112029 manager

Atribuţii: Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activitătilor P2.Reprezintă P2 în parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului.
Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata - 5 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta de lucru in proiecte finantate din fonduri nerambursabile - 5 aniExperienta in coordonarea de activitati - 3 ani
Competenţe solicitate Spirit de echipa, abilitati de comunicare, leadership, spirit organizatoric, întelegere si expresivitateverbala, Gândire critica, cunostinte de administratie si management

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizator elementarnivel1A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizatorelementar nivel1
Curriculum vitae

Educaţie  2004 -   2004 Studii postuniversitare de specializare ”Oportunităţi de finanţare în procesul de integrareeuropeană a României”UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREAAFACERILOR
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Str. Str. Alexandru Ioan Cuza  nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România  2000 -   2002 Studii academice postuniversitare în Comunicare si Relaţii PubliceŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE BUCUREŞTIStr. Bulevardul Expoziţiei  nr. 30, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România  1996 -   2000 Licentiata in Filosofie-SociologieUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE ISTORIE - FILOSOFIE – GEOGRAFIEStr. Str. Alexandru Ioan Cuza  nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaOct 2011 - Iul 2013 Studii postdoctorale in domeniul stiintelor socio-umaneACADEMIA ROMANA  - Scoala postdoctorala academicaStr. Calea Victoriei nr. 125, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, RomâniaOct 2005 - Iul 2009 Doctor în sociologieUNIVERSITATEA BUCURESTI – FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢĂ SOCIALĂStr. Str. Schitu Magureanu  nr. 9, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, RomâniaOct 2004 - Iul 2006 Master în„Managementul şi dezvoltarea resurselor umane”UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREAAFACERILORStr. Str. Alexandru Ioan Cuza  nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
Experienţă Coordonator Partener 1 – PROIECT POCU – Centru de resurse pentru antreprenori si afaceridurabile – ID 104124  2018 - ACCES OlteniaStr. Sararilor nr. 31, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaCoordonarea activitatilor Partenerului 1 in cadrul implementarii parteneriatului proiectuluiLector universitar  2011 - Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe SocialeStr. Str. Alexandru Ioan Cuza  nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaPrincipalele activităţi şi responsabilităţi:Elaborarea notelor de curs si predarea acestora pentru disciplinele: Management organizational,Sociologia organizaţiilor şi a muncii, Metode şi tehnici de acces pe piaţa muncii, Instituţii şiorganizaţii ale dezvoltării sociale, Politici de ocupare pe piata fortei de munca, Piata mondiala afortei de munca, Politici sociale, Sociologia  familiei, Sociologia migratiei, Sociologie romaneasca,Analiza comunitara si regional-economica, Management şi evaluare a programelor  şi serviciilor deasistenţăsocială şiManagement de proiectAutor  de articole în reviste de specialitate, cotate in BDI, dintre care amintim:• The Organisational Management – determining factor of project management in publicinstitutions vs. private companies and NGO’s, în European Journal of Researche on Education,Vol. I, Special Issue 2 – Human Resources Management, pag. 1-4,published by InternationalAssociation of Social Science Research, 2013, ISSN: 2147-6284• The Romanian educational system between endogenous degradation and exogenoussupport, în Revista de Ştiinţe Politice, nr. 39, pag. 18-25,EdituraUniversitaria,Craiova, 2013, ISSN:1584-224X• The need for professional skills in the context of regional development in Romania,înInternational Journal of Business and Social Research, nr. 5, USA,  mai 2013, ISSN 2164-2540(print) si ISSN 2164-2559 (on-line),• Specializations under stigma or challenge on the labour market, în Applied SocialSciences: Sociology, pag. 207-212,EdituraCambridge scholars publishing, London, 2013, ISBN(10): 1-4438-4338-5, ISBN (13): 978-1-4438-4338-6• Cultural consumption of urban population in today`s Romanian society Comparativestudy communism - post – communism, în Revista de Ştiinţe Politice, nr. 33-34,EdituraUniversitaria,Craiova, 2012, ISSN: 1584-224X• Cultural phenomena and processes in contemporary society –determinants of culturalpolicies, în Revista de Ştiinţe Politice, nr. 32, EdLector Universitar asociat  2009 -   2011 Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe SocialeStr. Str. Alexandru Ioan Cuza  nr. 13, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaPrincipalele activităţi şi responsabilităţi:Elaborarea notelor de curs si predarea acestora pentru disciplineleSociologia organizaţiilor şi amuncii, Metode şi tehnici de acces pe piaţa muncii, Instituţii şi organizaţii ale dezvoltării sociale,Sociologie romaneasca, şi Management de proiectManager resurse umane  2007 -   2010 S.C. Casa Noastra S.R.L.Str. Dezrobirii nr. 132, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, România
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Managementul activitaţilor de resurse umane ale Companiei:- planificare, organizare şi coordonare a activităţilor de resurse umane;- elaborarea procedurilor de lucru pentru resurse umane (recrutare şi selecţie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluare a performanţelor profesionale şi administrarea curenta);- realizarea, implementarea şi coordonarea unui sistem de recrutare si evaluare aperformanţelor profesionale ale angajaţilor,- coordonarea activitaţii de elaborarea a Fiselor posturilor;- medierea conflictelor de muncă, etc.Preşedinte – director executiv  2002 - ACCES OlteniaStr. Sararilor nr. 31, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaPrincipalele activităţi şi responsabilităţi:Coordonarea tuturor proiectelor şi a activitaţilor de furnizare a serviciilor sociale cu caracter primar,a serviciilor de informare şi consiliere pe piaţa muncii, a programelor de formare profesionalapentru adulţi şi a cercetarilor sociologice4 carti ca singur autor:• Valorile populatiei urbane, vectori ai fenomenelor şi proceselor sociale in societateacontemporana, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia AULA MAGNA, Bucureşti,2013, 219p.,ISBN 9789731671741• Barometru al gradului de armonizre a competentelor urmarite in domeniul socio - umancu cele asteptate pe piata muncii de la nivel local, Editura SITECH, Craiova, 2012, 270p, ISBN978-606-11-2648-4• Dezvoltarea comunitarăîn spaţiul rural din Romania, Editura Beladi, Craiova, 2009, 272p., ISBN: 978-973-7773-26-5• Analiza profilurilor ocupaţionale pe sectoare de activitate în zona transfrontalierăînRomânia-Bulgaria, Editura Universitaria, Craiova, 2011, 395 p., ISBN 978-606-14-0191-8Co-autor la următoarele cărţi:•Strategie unitară de furnizare a serviciilor publice de ocupare,Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti, 2011, 189p.,ISBN 978-973-30-3039-3•Comunicarea eficientă, cheia performanţei instituţionale, (coord.)Editura Universitaria, Craiova,2011, 147p., ISBN 978-606-14-0093-5;•Studiu privind identificarea nevoilor şi percepţiilor elevilor din anii terminali ai învăţamantuluipreuniversitar referitoare la serviciile de consiliere şi orientare profesională, (coord.) EdituraUniversitaria, Craiova, 2011, 132p., ISBN 978-606-14-0093-5;•Studiu privind cerinţele pieţei muncii şi potenţialul persoanelor active din judeţele Dolj, Gorj şiMehedinţi, (coord.), Editura Didactica Şi Pedagogică, Bucuresti, 2011, 80p., ISBN 978-973-30-2921-2;•Analiza deficitului de calificări în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia şi Centru, (coord.)Craiova, 2010, 144 pag., ISBN 978-973-8395-43-5Sociolog  2001 -   2007 S.C. Complexul Energetic Craiova S.AStr. Unirii nr. 147, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaPrincipalele activităţi şi responsabilităţi:Coordonarea activităţilor de recrutare şi selecţie, elaborarea planurilor anuale de formareprofesionalăşi a caietelor de sarcini pt. achiziţia serviciilor de training şi gestionarea procesului deevaluare în Companie.Consilier/Consultant, Trainer/Team lider  1998 -   2007 CDIMM Dolj, Asociaţia Romană de Consiliere, Asistenţă şi Training, Craiova, EptisaInternacionales – Spania, Asociaţia Romană de Dezvoltare Comunitară, Mercury Promotions,Bucureşti, S.C. Promeso Consulting S.R.L., S.C. Data Net S.R.L.Str. Principala  nr. 11, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaInformare şi promovare program SAPARD, consiliere, facilitare comunitara, consultanta poiecteProfesor suplinitor  1997 -   1998 Liceul de “Ape si Gospodării Comunale”  Nr. 10Str. Brestei nr. 52, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaInstruire, educare şi formare - catedra de ştiinţe socialeRedactor-Realizator  1996 -   1998 Radio Charlie CraiovaStr. Bulevardul Gheorghe Chiu  nr. 55, Municipiul Craiova, cod poştal -, judeţul Dolj, RomâniaRealizare şi prezentare emisiuni sociale, culturale şi de divertisment
CompetenţeCompetenţă şi aptitudiniorganizatorice 1. 2012-2014 – Manager proiect – CONSTRUCT – Centru de calificari pentru infrastructurarutiera, ID 82160, implementat de ACCES Oltenia în parteneriat cu SCLMMCO finanţat prin  FSE-POSDRU - Axa 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – DMI 2.3. „Acces siparticipare la formare profesionala continua (FPC)”2. 2011 - Manager proiect – „Tineri specializati-tineri competitivi”, implementat de ACCES
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Oltenia sifinanţat Consiliul Judetean Dolj3. 2010-2012 –Coordonator  activitati Partenerîn cadrul proiectuluiMRB - PerformantSystem "Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor cubeneficiarii”, ID 61467implementat de AJOFM DJîn parteneriat cuACCES Oltenia, AJOFM CS,AJOFM AG, finanţat prin  FSE-POSDRU - Axa 4 - Modernizarea serviciului public de ocupare -DMI 4.2.- Formarea personalului propriu al Serviciului Public de ocupare;4. 2010-2012 – Coordonator activitati Partener în cadrul proiectului CALISIG “Calificarepentru o slujbă mai sigură”, ID 58322 implementat de AJOFM DJ în parteneriat cu ACCES Oltenia,AJOFM GR, AJOFM SB, finanţat prin FSE-POSDRU – Axa 5 - Promovarea măsurilor active deocupare –DMI  5.1.- Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;5. 2010-2012 – Coordonator activitati Solicitantîn cadrul proiectului „CONSEL- Consiliereaelevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţă activă”,ID 62119 implementat de SCLMMCOînparteneriat cu ISJ DJ si ISJ AG, finanţat prin FSE-POSDRU – Axa 2 – „Corelarea învăţării pe totparcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1. – Tranziţia elevilor de la şcoală la viaţă activă6. 2008-2009 –Manager de proiect - ”Top Management de TOP la S.C. Casa Noastra S.R.L” desfăşurat în parteneriat cu ASCENDIS Consulting - Liniade buget Phare/2006/018-147.04.02.02.01.408- Ref.03- CES DRU;7. 2005 - Manager de proiect - "Servicii de Consiliere pentru începerea şi/sau dezvoltareaunei afaceri"Abilităţi de comunicare şiadaptabilitate la medii de lucrumulticulturale şi interculturaleprin participarea la  proiectede cercetare, naţionale şiinternaţionale 1. 2013-2015 - Membru in echipa de cercetare a Universitatii din Craiova in cadrulproiectului „Let's remove the most devastating threat, psychological violence, out of our society”,Comenius Regio Project2. 2013-2014 – Membru in echipa de cercetare a proiectului“New resources for ourcommunity”, Grundtvig, GRU-13-C-LP-418-DJ-RO, implementat de catre Universitatea din Craiova3. 2013-2014 – Membru in echipa de cercetare a proiectului „Sistem informatic integratpentru identificarea, arhivarea şi diseminarea bazelor de date şi a indicatorilor din cercetărilesociale”. Finanţator: Ministerul Educaţiei Naţionale, în cadrul planului sectorial de CercetareDezvoltare. Scopul proiectului: construirea Arhivei Române de Date Sociale4. 2012-2013 – Sociolog si Responsabil practica în cadrul proiectului „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia” - POSDRU/109/2.1/G/81762implementat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei, ConsiliulJudetean Dolj si ISJ Dolj5. 2011 – 2013 - Formator antreprenoriat în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelorantreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională aîntreprinzătorilor din România – STEPS” - POSDRU/92/3.1/S/61332, implementat de InstitutulIRECSON Bucursti si MSK Global6. 2011 – 2013 - Expert diagnoza al Centrului de Mediere, partener în cadrul proiectului„Medierea – modalitate de solutionare a conflictelor aparute in mediul scolar” - POSDRU/57/1.3/S/34825 implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului7. 2010-2012 – Formator în cadrul proiectului PLAN STRATEGIC NAŢIONAL INVEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENEMODERNE: “Impreuna pentru siguranta noastra” - POSDRU63/3.2/S/41746implementat de RUEurope in parteneriat cu Centro de Estudio Infer si CNS Cartel AlfaAbilităţi de lucru în echipă prinparticiparea la peste 30 decercetări sociologice În colaborare cu Institutul Social Oltenia, al Universităţii din Craiova, dintre care amintim:• Consumul cultural în rândul populaţiei din Craiova, sondaj de opinie, Institutul SocialOltenia, Universitatea din Craiova, 1-15 iulie 2010• Evaluarea imaginii instituţiilor publice, sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia,Universitatea din Craiova, 5-15 iulie 2009;• Evaluarea condiţiilor de muncă şi de trai de către românii care lucrează în străinătate,sondaj de opinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, septembrie 2007;• Opinii ale populaţiei craiovene despre activitatea companiilor multinaţionale dinRomânia, sondaj deopinie, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 13-20 septembrie2006 ;• Opinii şi opţiuni ale locuitorilor din Craiova cu privire la mediul social-politic, sondaj deopinie, 12-15 dec. 2005• Consumul mass-media al populaţiei craiovene, anchetă sociologică, martie 2000Aprecieri şi opţiuni privind viaţa politică, sondaj de opinie, aprilie 2000
Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2 B2 - Utilizatorindependent nivel2Consilier profesionalRol:15.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242306 consilier orientare privind cariera
Atribuţii: Organizarea activitatii A1 - furnizarea de servicii  de informare, consiliere si orientare profesionalapentru membrii grupului tinta (GT); - Relizarea metodologiilor si a instrumentelor necesareimplementarii activitatii- Asigurarea realizarii si multiplicarii materialelor suport, Selectia grupului
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tinta; - Monitorizarea evolutiei participantilor pe parcursul procesului de informare, consiliere siorientare profesionala.
Educaţie solicitată Studii superioare in domeniul socio-uman - 3 aniCerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in activitati de informare si consiliere - 1 ani
Competenţe solicitate Bun organizator, prezentarea rezultatelor, abilitati interpersonale, planificare, gandire analitica sistrategica, capacitate de sinteza.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţieengleza A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizator elementarnivel1A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizatorelementar nivel1 A1 - Utilizatorelementar nivel1
Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier DescriereCV Cuta Nicolae semnat.pdf 12/09/2019 CV si documente justificative Cuta nicolae8F9D848151ABCB609D17ACF45B874B3D5771B73FD613579278A3EB4960096AB1CV_Barbu Gheorghe_cu dovezi_final.pdf 12/09/2019 CV i documente justificative_Barbu Gheorghe11FD4859AF3184372E7193B8A525DC2BEC299FA3DC13AEF119AF44721650D379Documente Andreea Nita.pdf 12/09/2019 CV   si doc. justificative Andreea NitaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Formular nr. 1 LTTA NOU.pdf 14/07/2020 Tabel centralizator_Resurse umane2AFD04313BE932622FAE260EF7DA8A2D7C3975DD63528E0D4739AACD3DC1228BCalina Iulia _diploma licenta.pdf 14/07/2020 Diploma_Calina Iulia6C179F21E6F62B629055D8AB40F454ED02E48B68563913473B857D3638E23B28 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie  (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1Spaţii şcolareStrada Bd. Nicolae Romanescu nr. 99, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200738, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate PartenerLICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie13 bucSală de clasa LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1 bucLaborator de tehnici de măsurare şi mecanică aplicată LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1 buccabinet de legislaţie rutieră LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1 bucCabinet de electrotehnică şi fizică LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie2 bucAteliere pentru cunoaşterea şi întreţinera şi reparareaautovehiculelor LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie3 bucCabinet de automobile LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1 bucLaborator de biologie LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1  -Laborator de chimie LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie5 bucAutoturisme LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1 bucCabinet de informaticăResurse materiale implicate
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Resursă Cantitate PartenerLICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie1 bucSală de demonstraţie -Pus la dispoziţie de:Amplasament 2Agenţi economici
Adresa: -Pus la dispoziţie de:Amplasament 3Domiciliul elevilor
Adresa:

Activităţi previzionate

Activitate: 1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională
Subactivităţi1.1 Furnizarea serviciilor deinformare si identificare initiala amotivatiilor elevilor Subactivitatea se va desfasura pe parcursul a 2 luni (1 in primul an de implementare si 1 in celde-al doilea) si va avea ca obiectiv furnizarea serviciilor de informare cu privire la dezvoltareacarierei, dar si identificarea initiala a motivatiilor elevilor in ceea ce priveste implicarea siparticiparea activa la activitatile proiectului.În cadrul acestei subactivităţi vor participa minim 200 de elevi, dintre care 182(minim 138 vor fi în ultimul an de studiu şi 20 din mediul rural) vor fi selectaţi în urma evaluăriiaptitudinilor profesionale. Criteriile de selectie vor fi clar stabilite intr-o metodologie realizata decatre experul consilier profesional.  Selectia se va realiza pe criteriul primul venit, primul servit,dar un rol important il are  si motivatia fiecarui elev de a participa in cadrul proiectului, evaluataprintr-un formular de identificare a motivatiilor.Activitatea se va demara din luna a 2- de imlementare a proiectului si constă îndesfasurarea unor sesiuni de informare de grup, unde consilierul profesional, va prezentaplanul de dezvoltare al carierei si strategia pentru care s-a optat in vederea sustinerii grupuluiţintă pentru planificarea carierei şi stabilirea obiectivelor. In acest sens, se vor organiza minim10 de astfel de sesiuni, la care vor participa minim 20 de participanti. Informarea se va realizautilizand infracstuctura IT - prezentari PPT, filmulete, promovând in acest sens utilizareaeficienta a resurselor.In cadrul sesiunilor, participantii vor completa un instrument de identificare initiala a motivatiilor.Cele minim 200 de fise care vor cuprinde raspunsurile elevilor, vor fi preluate de exoert, vorintocmi cate un Raport privind gradul de motivatie al elevilor in ceea ce priveste dezvoltareacarierei. Fiecare Raport va contine minim 3 criterii de selectie a grupului tinta, criterii care sevor recomanda Solicitantului in vederea selectiei grupului tinta.Activitatea va contribui la temele orizontale ale POCU şi la temele secundare FSE prinpromovarea egalitatăţii de şanse in cadrul selectiei, expertii implicati vor combate discriminareape criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă sau orientaresexuală şi a dificultăţilor de acces de orice tip prin acoradarea participarii la proiect a tuturorelevilor si aplicarea criteriului primul venit, primul servit. Pe tot parcursul selecţiei se respectaprincipiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, participarea laactivitatile fiind conditionata numai de aparteneta la GT caruia i se adeseaza proiectul, laprocesul de selectie participand echitabil atât femei, cat si barbati. Totodata, in cadrul sesiunilorde informare, expertul vor aloca un modul dezvoltarii durabile şi constientizarea elevilor cuprivier la importanta utilizarii eficiente a resurselor. In acest sens se va sustine colectareaselectiva a deseurilor si se va promova reducerea volumului de deseuri prin reutilizarea,recuperarea si reciclarea deseurilor; Toate sesiunile de informare vor contine  elemente privindtema dezvoltarii durabileActivitatea se va desfasura in cadrul liceului, intr-o sala pusa la dispozitie de SolicitantSustenabilitate: Intrumentul privind identificarea motivatiilor elevilor va fi pus la dispozitiaLiceului, iar acestia il vor aplica anual, pe un esantion aleatoriu, elevilor cu scopul de aidentifica masuri de crestere a ratei de participare la programe de învăţare la locul de muncă îndomeniul de studiu. La cererea Liceului, Partenerul 2, cu experienta in domeniul informarii,consilierii si orientarii profesionale vor reactualiza instrumental. August 2020 -  Octombrie 2021ASOCIATIA DE CONSULTANTA SICONSILIERE ECONOMICO SOCIALAOLTENIA Spaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente R1. 200 de elevi consiliaţiRezultatul va contribui la îndeplinirea următoarelor obiective cheie prevăzute în PLANUL DEIMPLEMENTARE A GARANŢIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020:Rezultate previzionate
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a) îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii educaţiei, formării şi ocupării forţei de muncă,prevenirea necorelării dintre cererea şi oferta de competenţe şi creşterea productivităţii;b) furnizarea abilităţilor şi competenţelor necesare facilitării tranziţiei de la educaţie/formare lapiaţa muncii.1.2. Furnizarea de servicii de educatie siconsiliere privind cariera Serviciile de educatie si consiliere privind cariera se vor furniza in conformitate cuMETODOLOGIA-CADRU cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe totparcursul vieţii. Astfel, fiecare elev, va parcurge 4 etape individuale cu 1 expert consilierprofesional:1. Informarea cu privire la cariera. Expertul ii va expune elevului, printr-o fişă de informareoportunităţile de dezvoltare profesionala oferite prin proiect, oportunitatile de insertie in campulmuncii, dar si metode si tehnici de acces pe piata muncii. Ca urmare a expunerii expertului,fiecare elev se va implica activ prin evidentierea celor mai accesibile/acceptate idei prezentate,acestea ulterior fiind inserate intr-un singur document si luate în considerare de experti pentrurealizarea ulterioara a activitatii. Fiecarui elev i se va furniza la inceputul fiecarui an un pachetde materiale consumabile in vederea participarii active la proiect. Pachetul va contine 1agenda, 1 pix, 1 creion cu guma si 1 stick. Scopul activitatii este acela de a constientiza eleviide importanta implicarii active in dezvoltarea profesionala. Activitatea se va desfasura in lunile3-4 (2 luni).2. Educaţia cu privire la carieră. In cadrul celei de-a 2-a etapa se vor prezenta studii de cazprivind exemple se succes in domeniul pietei muncii, dar si in domeniul antreprenorial, se vorexpune speţe ASA DA/ASA NU in relaţia cu angajatorul, dar totodata se va evalua gradul deintelegere al elevilor prin aplicarea unui chestionar de feedback cu privire la importantaeducatiei in cariera. Rezultatele se vor prezenta intr- o brosura diseminata on-line pentru aincuraja participarea activa si a celorlalti elevi la activitati extrascolare. Activitatea se vadesfasura in luna 5 (1 luni)c) Consilierea carierei. În ce-a de-a treia etapă se va realiza cu fiecare elev un plan de cariera,se va aplica o baterie de teste privind identificarea de aptitudini si abilitati (1 test) si un testprivind identificarea abilitatilor antreprenoriale. In cadrul consilierii in cariera, cu fiecare elev sevor stabili 2 sedinte individuale cu expertul. Initial se vor aplica testele, iar la cea de-a douaintalnire, expertul ii va prezenta rezultatele si vor realiza impreuna planul de cariera. Activitateaare ca scop educarea fiecarui elev in stabilirea de obiective viabile privind propriul traseuprofesional pe baza aptitudinilor si abilitatilor identificate de experti. Activitatea se va desfasurain lunile 6-9 (4 luni)d) In ultima etapa a Subactivitatii se va realiza Consilierea pentru angajare, in cadrul căreiafiecare elev va invata cum sa realizeze propriul CV, o scrisoare de intentie, iar ulterior vorparticipa la o simulare  - interviu de angajare.  Activitatea are ca scop pregatirea elevilor pentruo piata a muncii competitiva, dar si pentru o tranzitie facila în campul muncii. Activitatea se vadesfasura in lunile 10-11 (2 luni)Motinorizarea se va realiza lunar de catre cei expertii implicati prin realizarea unui raport demonitorizare, iar la finalul fiecarui an, acestia vor intocmi un Raport de elavuare, care va puteafi utilizat ca Model de bune practici. Rapoartele, care vor include tehnici de consiliere aplicata sirezultate generale obtinute, vor fi inserate la finalul proiectului intr-un manual de bune practici siva fi distribuit si diseminat online.Activitatea va contribui la temele orizontale ale POCU şi la temele secundare FSE prin:- utilizarea TIC în 80% din activităţile de consiliere- minim 10%  dintre elevii care vor participa la aceste cursuri vor proveni din mediul rural.- se va mentine un procent echitabil intre femei si barbati la participarea activitatiiSustenabiliate: Brosura realizata in etapa a 2-a a activitatii se va multiplica de catre liceu si va fiprezentata in orele de dirigentie la elevilor din an terminal, in fiecare an. Acesta va fireactualizata ca urmare a modificarii tendintelor profesionale sau a motivatiilor elevilor. Totofatamanualul de bune practici care va fi diseminat liceelor, le va facilita acestora procesul deconsiliere in cariera si orientare in cariera. August 2020 -  Mai 2022ASOCIATIA DE CONSULTANTA SICONSILIERE ECONOMICO SOCIALAOLTENIA Spaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente R1. 200 de elevi consiliaţiRezultatul va contribui la îndeplinirea următoarelor obiective cheie prevăzute în PLANUL DEIMPLEMENTARE A GARANŢIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020:a) îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii educaţiei, formării şi ocupării forţei de muncă,prevenirea necorelării dintre cererea şi oferta de competenţe şi creşterea productivităţii;b) furnizarea abilităţilor şi competenţelor necesare facilitării tranziţiei de la educaţie/formare lapiaţa muncii.Rezultate previzionate

Activitate: 2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă
Subactivităţi2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilor Educaţia este o responsabilitate pe care scoala o imparte cu parintii. Aceasta trebuie sa sebazeze pe o relatie de incredere reciproca si de cooperare permanenta. Obiectivul comun alscolii si al familiei este ca elevii sa dobandeasca competentele si abilitatile necesare pentru a ficompetitivi pe piata muncii si cetatenti responsabili ai societatii. Aici intervine si roulul agentiloreconomici care trebuie sa sprijine atât scoala cat si familia in fluidizarea procesului instructiv-educativ in asa masura incat elevii sa constientizeze importanta educatiei si continuitatea August 2020 -  Iunie 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO
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acesteia in plan practic prin insertia pe piata muncii.Promovarea excelentei in invatamantul tehnologic prin proiecte ce pun accentul pe practica lalocul de munca presupune ca toate partile implicate (elevi, profesori, scoala, parinti, agentieconomici) sa sustina un dialog permanent între toţi partenerii si participantii din cadrulproiectului, să folosească metode transparentae de coordonare şi de luare a deciziilor.Pentru a asigura fluiditatea acestui dialog scoala-familie-agenti economici si pentru a atingeobiectivele proiectului in termeni de formare profesionala a elevilor pentru a le permite insertiape piata muncii in domeniile pentru care s-au pregatit, s-a stabilit un plan de informare si dialogpermanent intre scoala, familie si agentii economici. Potrivit acestui plan, se vor organizaactivitati si intalniri periodice cu parintii / tutorii legali  ai elevilor din grupul tinta, actiuni bazatepe trei axe:1. INFORMARE INITIALA1.1.In cadrul actiunii de informare, se vor intreprinde vizite in scolile din satele de unde provinelevii din mediul rural si se vor organiza intalniri cu parintii din mediul urban la scoala noastra.Pentru a respecta principiul eficientei si non-poluarii, se vor face statistici cu privire laorganizarea traseelor astfel incat sa se poata realiza mai multe vizite in aceeasi zi pe o singuraruta la elevii care locuiesc in aceeasi zona din mediul rural. Cele 21 de intalniri se vor organizape 5 trasee principale (4 vizite x 5 trasee) şi 1 intalnire la scoala pentru parintii din mediulurban. Cele 5 trasee principale sunt: Craiova-Bechet (si satele invecinatede unde provin multielevi ai scolii), Craiova-Calafat (si satele invecinate inclusiv Desa şi Ciupercenii Noi), Craiova-Pielesti (si satele invecinate către Leu şi Dioşti), Craiova-Filiaşi (şi satele învecinate cătreCoţofenii din Dos), Craiova-Plenita (si satele invecinate). Echipa de implementare  va explicaavantajele implicarii elevilor intr-un proiect care ii va ajuta sa se orienteze profesional si sadobandeasca si competentele necesare in domeniul ales, vor oferi sfaturi de orientare acarierei pentru tineri si pentru parintii acestora pentru a-i face constienti cu privire la necesitateaformarii de calitate a tinerilor in domenii competitive pe piata muncii: domeniul serviciilor auto(industria auto şi componente), tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor (Tehnican operatortehnică de calcul), tâmplărie din aluminiu şi mase plastice.1.2. In etapa incheierii contractelor se vor organiza, la scoala, 4 intalniri ale parintilor elevilor dela fiecare nivel/specializare la începutul ficărui an de implementare a proiectului (1 activitatepentru clasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul, 1 pentru clasa a XII a liceu,tehnician electrician electronist auto, 1 pentru clasa a XI a şcoală profesională, 1 pentru clasa aX a şcoală profesională- mai puţin cu parintii elevilor majori de la  anul II scoală postliceală,tehnician diagnostic auto), intalniri in cadrul carora, pe langa semnarea documentelor, li se vorexplica detaliat conditiile pe care elevii trebuie sa le indeplineasca pentru a face parte dingrupul tinta al proiectului si ce presupune pas cu pas derularea proiectului.2. IMPLEMENTARE2.1. vizite la domiciului fiecarui elev (182 de vizite) realizate de catre responsabilul cumonitorizarea legaturii cu familia din cadrul proiectului pentru a se asigura ca accesul la conditiide educatie si formare profesionala de calitate are rezultate pozitive si in ceea ce privesteclimatul socio-afectiv al elevului. Pentru a respecta principiul eficientei si non-poluarii, se vorface statistici cu privire la organizarea traseelor astfel incat sa se poata realiza mai multe vizitein aceeasi zi pe o singura ruta la elevii care locuiesc in aceeasi zoina din mediul rural. Cele 182de vizite vor fi organizate pe 5 trasee: Craiova-Bechet (si satele invecinatede unde provin multielevi ai scolii), Craiova-Calafat (si satele invecinate), Craiova-Pielesti (si satele invecinate),Craiova-Filiaşi (şi satele învecinate), Craiova-Plenita (si satele invecinate).2.2. intalniri cu parintii la agentul economic. Se vor realiza cate 4 intalniri cu parintii elevilor dela fiecare nivel/specializare in în fiecare an de implementare a proiectului (1 activitate pentruclasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul, 1 pentru clasa a XII a liceu, tehnicianelectrician electronist auto, 1 pentru clasa a XI a şcoală profesională, 1 pentru clasa a X aşcoală profesională- mai puţin cu parintii elevilor majori de la  anul II scoală postliceală,tehnician diagnostic auto), in cuantum de 8 de intalniri pe parcursul intregii derulari aproiectului. In cadrul acestor intalniri se vor prezenta raporatele cu privire la prezenţa elevilor,activitatea elevilor, modalitati de imbunatatire, schimb de impresii, feed-back din parteaparintilor cu privire la schimbarile survenite in comportamentul elevilor de la inceputulproiectului. Se vor completa chestionare de satisfactie ale parintilor si se vor consemna sugestiide ameliorare a anumitor aspecte din proiect (orare, comportamente).3. CONSILIEREA CARIEREI ELEVILOR3.1. Parintii, scoala, tutorii de practica si responsabilul monitorizarii relatiei cu familia din cadrulproiectului vor pastra contactul in permananta pentru monitorizarea activitatii elevilor si pentruasigurarea unui feed-back obiectiv care sa ajute la mentinerea proiectului la standarde optimede calitate a serviciilor furnizate. De aceea, parintii vor beneficia permanent de consiliere sidialog, fiind incurajati sa solicite informatii despre progresul inregistrat de elevi. Fiecareparinte/tutore legal va contacta telefonic cel putin o data la doua saptamani responsabilul curelaţia cu familia pentru a se asigura ca elevul respecta conditiile contractului.3.2. La finalul proiectului, vor avea loc 4 intalniri cu elevii si parintii elevilor de la fiecarenivel/specializare pentru ( 1 intalnire pentru clasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică decalcul, 1 pentru clasa a XII a liceu, tehnician electrician electronist auto, 1 pentru clasa a XI aşcoală profesională, 1 pentru clasa a X a şcoală profesională , 1 întânire cu elevii anul al II-leaşcoală postliceal- mai puţin cu parintii elevilor majori de la  anul II scoală postliceală, tehniciandiagnostic auto) cu scopul consilierii si orientarii cu privire la alegerea carierei.In total, se vor organiza 224intalniri/vizite intre familie, scoala si agentul economic.CRAIOVA/Educatie Agenţi economiciSpaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaDomiciliul elevilorAmplasamente
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224 intalniri/vizite ale parintilor cu reprezentanti ai scolii si ai agentului economic in cadrulsesiunilor de informare, monitorizare si consiliere si orientare a carierei elevilor, pe toatăperioada de derulare a proiectului.98 vizite la partenerii de practică/potenţiali angajatori.În cadrul activităţii A2 vor fi organizate atât întâlniri cu agenţi economici relevanţi -cu careliceul va încheia noi convenţii de practică- cât şi cu familiile elevilor din grupul ţintă pentru caacestea să ia cunoştinţă de condiţiile de muncă oferite de angajatori şi să îşi încurajeze copiiisă se angajeze după absolvire. Astfel rezultatul va contribui la îndeplinirea indicatorului4S121.Rezultate previzionate2.2 Încheierea convenţiilor cu partenerii depractică Proiectul planului de scolarizare în învăţământul profesional şi tehnic are la baza propunerileunităţii de învăţământ şi solicitarile de şcolarizare în anumite calificari, venite din parteaoperatorilor economici (agenţi economici).Unitatea de invatamant anexeaza la Proiectul planului de scolarizare CONTRACTE-CADRU cuoperatorii economici solicitanti/parteneri prin care se stabilesc, in linii generale, drepturile siobligatiile partilor ca entitati organizatoare a procesului instructiv pentru fiecare calificare .Pentru invatamantul dual se incheie CONTRACT DE PARTENERIAT in care, ca partecontractanta,  apare in plus unitatea administrativ- teritoriala.Dupa finalizarea etapelor de admitere si constituirea colectivelor de elevi, la inceputul anuluiscolar, se incheie CONTRACTUL DE PREGATIRE PRACTICA a elevilor din invatamantulprofesional si tehnic dupa modelul aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3539/14.03.2012. Acestcontract se poate incheia individual pentru fiecare elev sau sub forma unui contract colectiv cuo anexa ce contine tabelul cu grupul de elevi si semnaturile. Semnatarii contractului depregatire practica sunt:reprezentantul legal al unitatii de invatamantreprezentantul legal al operatorului economic/partener de practicacadrul didactic coordinator de practica (salariat al unitatii de invatamant)tutore de practica (salariat al operatorului economic)elevul practicant (in cazul in care elevul este major)  sauparinte/tutore legal (in cazul in care elevul este minor)Anexe Contract de pregatire practica:1. Anexa pedagogica ce contine: durata stagiului de pregatire practica, calendarulstagiului, timpul de lucru, orarul, adresa/adresele unde se desfasoara stagiul, conditiile deprimire a elevului (exemplu: avize medicale obligatorii, instructajul de securitate si sanatate inmunca, etc), responsabilitati privind monitorizarea pedagogica pentru cadrul didactic / tutore,unitati de competentă si competente care vor fi dobandite pe perioada efectuarii stagiului depractica in conformitate cu SPP (standardul de pregătire profesională) si curriculumul aprobat,modalitati de evaluare.2. Anexa declaratie de angajament a elevului practicant.Contractul de pregatire practica se incheie in trei exemplare, cate una pentru fiecare partecontractanta.Pentru elevii din grupul tinta al proiectului, avand in vedere domeniile  si calificarile diferite, sevor incheia in primul an de implementare contracte  de pregatire practica cu operatoriieconomici parteneri traditionali ai unitatii de invatamant lasand deschisa lista acestora in functiede disponibilitatea si interesul pe care si alti operatori economici il manifesta.-domeniul electronica automatizari: SC APX GROUP SRL;-domeniul mecanica/electric/transporturi auto: AUTOFRESH SRL;  I-CHECK CENTER SRL;AUTO PROMESSINA SRL; TAVIANDRA SRL; BLIE CRISS SRL; DSC SERVICE SRL;SPRINTER AUTO SRL-domeniul mecanica/comfectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice: CASA NOASTRA-QFORT SAVor fi incheiate, prin urmare,  contracte de pregatire practica pentru primul an de implementareastfel:- clasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul - 1 agent economic -1 grupă de 13elevi; 1 tutore de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului;- clasa a XII a liceu, tehnician electrician electronist auto - 1 agent economic - 1 grupă cu 7elevi; 1 tutore de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului;- anul II scoală postliceală, tehnician diagnostic auto - 1 agent economic  - 1 grupă cu 12 elevi -1 tutore de practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului- clasa a XI a şcoală profesională - la 4 agenţi economici - 4 grupe-37 elevi împărţiţi la 4 tutoride practică pentru fiecare an de implemantare a proiectului;- clasa a X a şcoală profesională, la 3 agenţi economici  -3 grupe-22 elevi impartiti la 3 tutori depractică pentru fiecare an de implemantare a proiectuluiFiecare contract va contine o anexa pedagogica in care se va specifica: durata stagiului depregatire practica, calendarul stagiului, timpul de lucru, orarul, adresa unde se desfasoarastagiul, conditiile de primire a elevului, responsabilitati privind monitorizarea pedagogica pentrucadrul didactic / tutore, unitati de competent si competente care vor fi dobandite pe perioadaefectuarii stagiului de practica in conformitate cu SPP si curriculumul aprobat, modalitati deevaluare.Contractele de pregatire practica vor fi incheiate după selecţia grupului ţintă şi înainte deinceperea instruirii  practce, perioadă ce va fi stabilită în funcţie de data începerii implementăriiproiectului. De redactarea şi multiplicarea contractelor se va ocupa echipa de implementare aproiectului. Semnarea de catre parti a contractelor se va realiza în unitatea scolară în cadrul a5 activităţi separate, câte 1 activitate pentru fiecare nivel/specializare: (1 activitate pentru clasaa XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul, 1 pentru clasa a XII a liceu, tehnicianelectrician electronist auto, 1 pentru anul II scoală postliceală, tehnician diagnostic auto, 1pentru clasa a XI a şcoală profesională, 1 pentru clasa a X a şcoală profesională). Lasemnarea contractelor vor fi prezenti:     reprezentantul legal al unitatii de invatamant,reprezentantul legal al operatorului economic/partener de practicacadrul didactic coordonator de practicatutore de practica (salariat al operatorului economic), August 2020 -  Iunie 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie
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elevul practicant (in cazul in care elevul este major)  sauparinte/sustinator legal (in cazul in care elevul este minor)Monitorizarea si verificarea conditiilor de desfasurare a stagiului, respectarea de catre parti aobligatiilor si reponsabilitatilor prevazute in contract, va fi realizata de cel putin doua ori pe lunala fiecare operator economic/grupa de elevi de catre responsabilul prin proiect in  relatia cupartenerii economici. În total se vor realiza minim 20 de activităţi de monitorizare a respectariilegislaţiei (prevederi din convenţia cadru, SPP şi curriculum aprobat).Eventualele modificari ale conditiilor de desfasuare a stagiului, survenite pe parcursul derulariicontractului, vor fi specificate intr-o anexa la contract.Agenţi economiciSpaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente Minim 40 de absolvenţi îşi vor găsi un loc de muncă la potenţialii angatori parteneri de practicăsau la alţi agenţi economici în domeniile în care s-au pregătit, la încetarea calităţii departicipanţi la activităţile din proiect, după obţinerea certificatului de calificare/competenţeprofesionale.Elevii vor fi consiliaţi în cadrul activităţii A1 în vederea alegerii locului de muncă şi vor fiîncurajaţi de familii să se angajeze în urma informării acestora în cadrul A2. La luarea decizieide angajare va conta foarte mult familiarizarea elevilor cu viitorul loc de muncă din timpulpracticii (A3).Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S121.30 de elevi îşi vor continua studiile la încetarea calităţii de participant la activităţile proiectului.Absolvenţii şcolii profesionale cu certificat de comptenţe profesional funcţie de vârstă şi deeventualiatea inserţiei pe piaţa muncii îşi pot continua studiile la învăţăntul liceal de zi sauseral. Absovenţii învăţământului liceal îşi pot continua studiile în cadrul şcolii postliceale(învăţământ terţiar non-universitar). Oferta de formare de mai sus poate fi asigurată de cătreLiceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat îşi potcontinua parcursul profesional prin studii universitare.Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S122.182 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncăRezultatul va face obiectul exclusiv al activităţii A3, dar la îndeplinirea sa va contribui şiîncheierea unor noi convenţii de practică în cadrul A2.Rezultatul va contribui în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S131.Rezultate previzionate

Activitate: 3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă
Subactivităţi3.1. Planificarea activităţii de instruirepractică la locul de muncă Activitatea de instruire practică este una din cele mai importante activităţi ale procesului deformare a elevilor din liceele tehnologice pentru că, pe parcursul acestor activităţi, eleviidobândesc cunoştinţe şi competenţe tehnice de specialitate, specifice calificării pentru care s-au pregătit.De aceea, planificarea activităţii de instruire practică trebuie realizată cu responsabilitate,având permanent în vedere normele în vigoare ce trebuie respectate pe parcursul derulăriiîntregului proces de învăţământ.Pentru planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncă se vor realiza umrătoareleactivităţi în ordinea scrisă:- Se vor studia planurile cadru şi planurile de învăţământ pentru fiecare nivel decalificare: mecanic auto şi tinichigiu-vopsitor auto, tehnician operator tehnică de calcul,tehnician electrician electronist auto şi tehnician diagnostic auto pentru a se stabili duratastagiilor de pregătire practică şi a practicii săptămânale (pentru şcoala profesională)- După selecţie se vor repartiza cei 182 de elevi ce formează grupul ţintă alproiectului, în funcţie calificare şi de nivelul de calificare, la agenţii economici selectaţi şi careau dovedit disponibitate pentru derularea proiectului, astfel încât domeniul de activitate alagenţilor economici să fie în concordanţă cu calificările pentru care se pregătesc elevii dingrupul ţintă. În felul acesta, agenţii economici asigură condiţii optime de desfăşurare a instruiriipractice, au dotarea necesară dobândirii, aprofundării şi extinderii rezultatelor învăţării şicompeteneţelor asociate prevăzute în curriculumul şcolar şi standardul de pregătireprofesională (SPP)- Se vor analiza programele, standardele de pregătire profesională în vigoareîmpreună cu agenţii economici, parteneri de practică pentru fiecare calificare şi nivel decalificare  pentru ca elevii să primească, pe perioada desfăşurării practicii, sarcini de lucru princare aceştia îşi pot dobândi rezultate ale învăţării şi competenţe asociate de specialitateconform documentelor menţionate- Agenţii economici cu care au fost încheiate convenţii de practică vor fi informaţi înceea ce priveşte perioada stabilită la nivel de şcoală pentru desfăşurarea stagiilor de practică şia zilelor destinate practicii săptămânale ( pentru şcoală profesională) precum şi de numărul deelevi selectaţi care vor desfăşura practica.- Agenţii economici vor fi informaţi că trebuie să desemneze un tutore de practică ce-şi poate asuma responsabilitatea de a  supraveghea şi îndruma modul de realizare a sarcinilorde lucru primite de elevi.-      Tutorele de practică va fi informat despre responsabilităţile sale (completarea lunară a fişeide pontaj a elevilor, repartizarea de sarcini de lucru elevilor, îndrumarea elevilor, ori de câte oriau nevoie, supravegherea permanentă a elevilor). De menţionat că numărul tutorilor depractică este stabilit în funcţie de numărul de agenţi economici parteneri la care for fi repartizaţi August 2020 -  Mai 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie
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elevii din grupul ţintă şi anume 3 tutori de practcă pentru calasa a X-a ţcoală profesinală, 4tutori de practică pentru clasa a XI a şcoală profesională, 2 tutori de practică pentru clasa a XII-a liceu şi 1 tutore de practică pentru anul II şcoală postliceală. Concret, repartiţia elevilor din grupul ţintă se face astfel încât să fie respectat numărul de orealocat stagiilor de pregătire practică şi a instruirii practice săptămânale (la şcoala profesională)în planul de învăţământ în vigoare şi pentru a se asigura concordanţa între domeniul deactivitate al agenţilor parteneri economici şi calificarea pentru care elevii se pregătesc.Numărul de ore alocate instruirii practice, în concordanţă cu curriculum în vigoare la datascrierii proiectului este următorul:clasa a X a şcoală profesională - 3 grupe pentru 3 agenţi economici; 9 săpx30 ore/săpt, 28săptx12ore/săpt, 606 ore/an, respectiv 1212 ore/2ani (3 tutori de practică pentru fiecare an deimplemantare a proiectului)clasa a XI a şcoală profesională - 4 grupe la 4 agenţi economici, 10săpx30 ore/săpt, 27săptx12ore/săpt, 624 ore/an, respectiv 1248 ore/2ani (4 tutori de practică pentru fiecare an deimplemantare a proiectului)clasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul, 1 grupa la un agent economic, -5săpx30 ore/săpt, 150 ore/an, respectiv 300 ore/2ani (1 tutore de practică pentru fiecare an deimplemantare a proiectului)clasa a XII a liceu, tehnician electrician electronist auto - 1 grupă pentru 1 agent economic -5săpx30 ore/săpt, 150 ore/an, respectiv 300 ore/2ani (1 tutore de practică pentru fiecare an deimplemantare a proiectului)Anul II scoală postliceală, tehnician diagnostic auto - 1 grupă pentru un agent economic -2săpx40ore/săpt, 80ore/an, respectiv 160ore/2ani (1 tutore de practică pentru fiecare an deimplemantare a proiectului)Numărul elevilor dintr-o grupă se stabileşte în funcţie de domeniul de activitate al fiecărui agenteconomic şi capacitatea acestuia. Fiecare elev va primi echipament de protecţie necesar peparcursul practicii.Elevii vor primi burse de practică. Pentru fiecare oră de instruire practicăefectuată, la carea fost prezent şi şi-a îndeplinit sarcinile de lucru, un elev primeşte 4 lei.Valoarea bursei va fii condiţionată, aşa cum am mai spus, de numărul de ore ce apar în fişa depontaj a tutorelui. O imagine de ansamblu arată astfel:clasa a X-a şc. prof - 1212 ore/anx4 lei= 4848 lei/elev/an şcolarclasa a XI - sc. prof - 1248 ore/anx4lei= 4992lei/elev/an şcolarclasa a XII - liceu -150 ore/anx4lei= 600lei/elev/an şcolaranul II postliceală - 80 ore/anx4 lei =320 lei/elev/an şcolarDe menţionat că, rezultatele învăţării, competenţele dobândite, dezvoltate sau extinse de elevipe durata derulării instruirii practice la locul de muncă vor fi mult mai bune dacă elevii merg lapractică cu un pachet de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi de specialitate deja formate la orele delaborator (pregătire practică prin laborator tehnologic) sau teorie alocate modulelor de culturătehnică. Pregătirea practică are două componente: instruire practică şi laborator tehnologic.Elevii claselor de învăţământ liceal vor efectua instruirea practică săptămânală în cadrulatelierelor şcolii (calificarea Tehnician electrician electronist auto) şi vor merge la agenţiieconomici în perioda practicii comasate de 5 săptămâni. De aceea, şcoala noastră are nevoiede îmbunătăţirea bazei materiale cu o serie de mijloace de învăţământ, materiale didactice. Unastfel de necesar de resurse materiale a fost întocmit şi se regăseşte la secţiunea ”Plan deAchiziţii” a proiectului de faţă.Pentru domeniul mecanică - auto (Mecanic auto, thinichigiu vopsitor auto, Tehnican electricianelectronist auto, Tehnician diagnostic auto) necesarul este următorul: Kit demonstrativ –Motorulîn 4 cilindri, Motorul în 4 timpi, Tinichigerie si vopsitorie Manual, Angrenaj planetar, Turbina desupraalimentare cu geometrie variabilă si servomotor electric, Sistem de frânare ABS/ESP –Stand Educaţional,  Transmisie automată Model în secţiune,  Motoare hibride- tehnici de viitor -Manual,  Sisteme electronice  auto CD,  KE Jetronic – Injecţie electronică, Exhaustor de gazeportabil – Echipament funcţional, Combină de măsură - analizor de gaze - opacimetru - Laptop,Soft diagnosticare erori şi defecte  VCDS - Sistem de simulare. Pentru calificare Tehnicianoperator tehnică de calcul se vor achiziţiona: Trusă de învăţare circuite digitale (MobileLabDigital), Tablă interactivă (SmartBoard SB480 4:3,diagonala 195cm, software), PC de tipdesktop. Cerinţe minime: procesor I3, 4GRAM, SSD, DVDWR, cu SO şi monitor 19 inch.Agenţi economiciSpaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente Minim 40 de absolvenţi îşi vor găsi un loc de muncă la potenţialii angatori parteneri de practicăsau la alţi agenţi economici în domeniile în care s-au pregătit, la încetarea calităţii departicipanţi la activităţile din proiect, după obţinerea certificatului de calificare/competenţeprofesionale.Elevii vor fi consiliaţi în cadrul activităţii A1 în vederea alegerii locului de muncă şi vor fiîncurajaţi de familii să se angajeze în urma informării acestora în cadrul A2. La luarea decizieide angajare va conta foarte mult familiarizarea elevilor cu viitorul loc de muncă din timpulpracticii (A3).Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S121.Minim 137 de absolvenţi vor dobândi certificatul de competenţe profesionale sau certificatul decalificare profesională la încetarea calităţii de participant la activităţile proiectului.Rezultatul va fi facilitat de participarea elevilor la stagiile de practică (A3) deoarece examenulpentru certificatul de calificare profesională conţine o probă practică.Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S120.182 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncăRezultatul va face obiectul exclusiv al activităţii A3, dar la îndeplinirea sa va contribui şiîncheierea unor noi convenţii de practică în cadrul A2.Rezultate previzionate
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Rezultatul va contribui în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S131.3.2. Monitorizarea activităţilor de instruirela locul de muncă Monitorizarea implică realizarea unui plan prealabil ce presupune colectarea permanenta adatelor legate de stadiul si calitatea activitatilor din cadrul proiectului. Scopul monitorizării estede a:-supraveghea desfasurarea în condiţii optime de calitate a proiectului, respectand termenele detimp;-verifica şi rezolva posibilele nereguli apărute în timpul derulării proiectului.Monitorizarea activităţilor din cadrul proiectului presupune verificarea permanentă a rezultatelortuturor activităţilor propuse în proiect, începând cu informarea, consilierea şi orientareaprofesională şi selectarea participanţilor, continuând cu încheierea contractelor şi relaţionareacu familia, punctând accentuat activităţile de organizare şi derulare a programelor de învăţarela locul de muncă şi terminând cu iniţierea în antreprenoriat şi practica în firmele de exerciţiu acelor 182 de elevi din grupul ţintă.Activităţile din proiect au fost gândite pentru a surprinde toate aspectele logistice necesarebunei derulări a proiectului şi atingerea obiectivului principal, acela de creşte gradul de inserţiepe piaţa muncii a elevilor de la Liceul Tehnologic de Trasporturi Auto, Craiova. Activităţile vor fiimplementate prin implicarea întregii echipe şi prin cooperate directă şi eficientă între şcoală,familie şi agenţii economici.Monitorizarea activităţii de furnizare de servicii de consiliere şi orientare profesională (A1) se varealiza prin participarea la directă la acţiunilor derulate şi prin colectarea şi interpretareachestionarelor completate de elevi cu privire la aştepătrile lor legate de proiect şi asigurarearealizării rezultatelor activităţii (R1: 200 de elevi consiliaţi).Monitorizarea activităţii de încheiere a convenţiilor şi de relaţionare cu familia/tutorii legali aielvilor (A2) se va realiza prin verificarea exactităţii datelor din contractele cu agenţii economicişi realizarea rezultatelor propuse (R5: 224 întâlniri cu părinţii, R2: 40 de elevi îşi vor găsi loc demuncă în domeniul în care s-au pregătit după încheierea proiectului, R3: 30 de elevi vorcontinua studiile după încheierea proiectului, R4:138 de elevi vor avea certificate decompetenţe profesionale sau certificate de calificare profesională)Monitorizarea activităţii de organizare şi derulare a programelor de învăţare la locul de muncă(A3) este cea mai generoasă acţiune de monitorizare şi se va desfăşura pe toată perioadaderulării stagiului de pregătire practică inclusiv în cazul practicii săptămânale ce trebuieefectuată de elevii de la şcoală profesională. Chiar dacă tutorii de practică trebuie sămonitorizeze elevii pe durata întregului program de lucru şi sunt responsabili cu coordonareaactivităţii elevilor, coordonatorul de practică va realiza o serie de întâlniri periodice cu elevii şitutorii la sediul agenţilor economici pentru a vedea modul în care se desfăşoară activitatea peparcursul desfăşurării instruirii practice, stadiul pregătirii elevilor (progres, regres) dar şiimplicarea, seriozitatea elevilor în realizarea sarcinilor de lucru primite. Fiind vorba de 5perioade de derulare a stagiilor de pregătire practică (clasa a-X-a profesională, clasa a-XI-aprofesională, clasa a XII a liceu, tehnician operator tehnică de calcul, clasa a XII a liceu,tehnician electrician electronist auto, an II postliceală), vor avea loc, în total,  15 întâlniri cututorii de practică şi elevii.  Numărul vizitelor săptămânale depinde de perioada instruiriipracticii. Prin urmare, la clasele a-X-a şi a-XIa, şcoală profesională pentru că au instruirepractică pe toată durata anului şcolar (inclusiv practica săptămânală de 12 ore), se va realizaun număr de 37 de vizite pentru fiecare an de implementare a proiectului ( 37 săptămâni x1vizită/săptămână)- rezultă un total de 74 vizite. La clasele  a-XII-a, liceu,  pentru că au 5săptămâni de instruire practică, numărul vizitelor săptămânale va fi de 5 pentru ficare calificare,deci în total 10 pe fiecre an de implementare - total 20 vizite, iar la şcoală postliceală pentru 2saptămâni de instruire practică se vor realiza 2 vizite în primul an de implentare, în total 4 vizitepe toată perioada de implementarea proiectului. Totalul vizitelor săptămânale realizate decoordonatorul de practică la agenţii economici parteneri de practică, va fi de 98 (vizitesăptămânale) în care se vor desfăsura şi activităţile aferente celor 15 întâlniri cu elevii şi tutoriide practică.Tutorii de practică vor face o evaluare a acestora  completând o fişă de evaluare a elevului dincare să se stabilească rezultatele învăţării dobândite, dar şi competenţe sociale dezvoltate decătre elevi (spirit de echipă, adaptare rapidă la locul de muncă, comunicare la locul de muncă).Semestrial, coordonatorul de practică, pe baza informaţiilor primite de la tutorele de practicădar şi prin observarea sistematică a elevilor la locul de muncă în cadrul vizitelor de monitorizarerealizate săptămânal, va face un raport de analiză a modului de desfăşurare a stagiului depregătire practică pe care-l va prezenta şi la  fiecare întâlnire cu părinţii elevilor.Tutorii de practică vor fi aleşi împreună cu agentul economic având calificarea cea menţionatăla pasul Resurse umane implicate sau calificări echivalente respectiv, calificări de nivel superiorcelor scrise la pasul amintit, remunerarea fiind de 25 lei/oră net. Tutorele va îndruma elevii înrealizarea sarcinilor de lucru primite. Tot tutorele va alege sarcinile de lucru pentru elevi, avândcontinuu în vedere abilităţile şi aptitudinile elevilor, unităţi de rezultate ale învăţării precum şicompetenţe asociate ce trebuie dobândite de către elevi, conform standardului de pregătireprofesională în vigoare şi a programei şcolare. Tutorii de practică vor realiza lunar pontajulelevilor privind prezenţa acestora la practică.Responsabilitatea pentru buna derulare a stagiilor de pregătire practică (stagiile de practică aletuturor elevilor din grupul ţintă şi practica săptămânală a elevilor de la şcoala profesională)revine echipei de proiect, implicată direct în selecţia agenţilor economici, organizarea,desfăşurarea, monitorizarea proiectului şi în alegerea condiţiilor oferite de agenţii economicipentru desfăşurarea orelor de instruire practică. De aceea, coordonatorul de practică are unimportant rolul de a menţine permanent legătura cu tutorele de practică şi cu responsabilul curelaţia cu familia şi de a verifica în permanenţă graficul prezenţei elevilor la practică, precum şichestionarele de satisfaţie ale acstora în legătura cu programele de învăţare. Monitorizareaacestei activităţi va avea în vedere realizarea rezultatelor propuse de proiect (R2: 40 de eleviîşi vor găsi loc de muncă în domeniul în care s-au pregătit după încheierea proiectului, R4:137de elevi vor avea certificate de competenţe profesionale sau certificate de calificareprofesională, R6:182 de elevi vor face participa la programele de învăţare la locul de muncă).Monitorizarea activităţii de iniţiere în antreprenoriat şi practică în firmele de exerciţiu (A4)presupune legătura directă cu consilierul de formare şi măsurarea gradului de implicare al August 2020 -  Mai 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie
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elevilor pentru a putea previziona atingerea rezultatelor învăţării (R7: 5 firme de exerciţiu, R8:50 de elevi vor lucra în cele 5 firme de exerciţiu).Agenţi economiciSpaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente Minim 40 de absolvenţi îşi vor găsi un loc de muncă la potenţialii angatori parteneri de practicăsau la alţi agenţi economici în domeniile în care s-au pregătit, la încetarea calităţii departicipanţi la activităţile din proiect, după obţinerea certificatului de calificare/competenţeprofesionale.Elevii vor fi consiliaţi în cadrul activităţii A1 în vederea alegerii locului de muncă şi vor fiîncurajaţi de familii să se angajeze în urma informării acestora în cadrul A2. La luarea decizieide angajare va conta foarte mult familiarizarea elevilor cu viitorul loc de muncă din timpulpracticii (A3).Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S121.Minim 137 de absolvenţi vor dobândi certificatul de competenţe profesionale sau certificatul decalificare profesională la încetarea calităţii de participant la activităţile proiectului.Rezultatul va fi facilitat de participarea elevilor la stagiile de practică (A3) deoarece examenulpentru certificatul de calificare profesională conţine o probă practică.Rezultatul va contribui în mod direct la îndeplinirea indicatorului de rezultat 4S120.182 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncăRezultatul va face obiectul exclusiv al activităţii A3, dar la îndeplinirea sa va contribui şiîncheierea unor noi convenţii de practică în cadrul A2.Rezultatul va contribui în mod direct la atingerea indicatorului de realizare 4S131.Rezultate previzionate

Activitate: 4. Activităţi de tip firmă de exerciţiu
Subactivităţi4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şiantreprenoriat social 50 de elevi selectaţi în cadrul A1 dintre cei 182 care vor face stagii de practică la locul demuncă vor urma un curs de iniţiere în antreprenoriat şi unul de antreprenoriat social. Cei 50 deelevi vor fi selectaţi pe baza înclinaţiilor antreprenoriale identificate de P2 în cadrul activităţii deconsiliere. În vederea respectării celei de a doua teme orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 -Egalitatea de şanse şi non-discriminare- şi a cele de a treia teme secundare a FSE(Nediscriminarea) 5 locuri la curs vor fi rezervate pentru elevi ce provin din mediul rural.Cursurile cu o durată de 40 ore de teorie fiecare vor fi proiectate, monitorizate şi evaluate decoordonatorul de activităţi al P1 şi vor fi susţinute de expertul P1 într-o manieră interactivă,elevii urmând să aplice cunoştinţele dobândite în cadrul firmelor de exerciţiu în care vor activa(A4.2). Programul de desfăşurare a cursurilor va fi corelat cu derularea specifică a activităţiloranului şcolar, adică numai în zilele de cursuri sau de practică în atelierul şcoală a elevilor -nu şiîn vacanţe sau în timpul practicii la locul de muncă/în producţie.Cursurile se vor organiza în liceu în cadrul fiecărei firme de exerciţiu şi vor fi intercalate cupractica în cadrul acestora. Astfel elevii vor avea ocazia să exerseze fără întârziere abilităţileformate în cadrul cursurilor. 80% din cursuri se vor ţine în laboratorul de informatică al liceuluipentru a le permite elevilor să testeze diverse aplicaţii informatice utile în managementulfirmelor/afacerilor.Printre subiectele abordate în cadrul cursurilor se vor afla şi: roluri, responsabilităţi şi calităţi aleantreprenorului, înfiinţarea unei societăţi comerciale, realizarea planului de afaceri,managementul afacerilor, antreprenoriatul social, managementul întreprinderilor/ afacerilorsociale, aspecte privind dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse şi non-discriminarea la loculde muncă. Programa şi suportul de curs vor fi publicate pe pagina web a proiectului pentrudiseminare către alte licee.Activitatea face parte din activităţile relevante de sprijin a sistemului de învăţare la locul demuncă şi participarea elevilor la aceste cursuri va contribui în mod direct la atingereaindicatorului de realizare 4S131.Activitatea va fi monitorizată permanent de coordonatorul de activităţi al FDES (P1) care vaverifica prezenţa elevilor la cursuri şi va evalua periodic îndeplinirea obiectivelor de învăţare.Activitatea va contribui la temele orizontale POCU şi la temele secundare FSE prin:a) introducerea în programa de curs a unor capitole dedicate dezvoltării durabile şi egalităţii deşanse şi non-discriminării la locul de muncă,b) utilizarea calculatorului şi a aplicaţiilor informatice în 80% din activităţile de formarec) minim 10%  dintre elevii care vor participa la aceste cursuri vor proveni din mediul rural.Programa şi suportul de curs vor fi puse la dispoziţia diriginţilor din liceu pentru a putea fifolosite de aceştia după încheierea proiectului în cadrul orelor de orientare şcolară şiprofesională -ca element de sustenabilitate. August 2020 -  Mai 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/EducatieFUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREAECONOMIEI SOCIALE Spaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente 50 de elevi implicaţi în activităţile firmelor de exerciţiu50 de elevi dintre cei 182 care vor efectua stagiile de practică la locul de muncă (A3) –Rezultate previzionate
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selectaţi în cadrul A1- vor fi iniţiaţi în antreprenoriat şi în managementul afacerilor în cadrulactivităţii A4. Aceştia vor învăţa principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică oafacere şi cum se iniţiază şi se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în careefectuează practica şi vor exersa diverse roluri în cadrul celor 5 firme de exerciţiu.Prin exersarea practică a competenţelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv laîndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului şi îi va ajuta pe elevi să îşi creeze pe viitorpropriile locuri de muncă/afaceri  -facilitând astfel realizarea indicatorului de rezultat 4S121.4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiu Cei 50 de elevi care vor urma cursurile de competenţe antreprenoriale şi de antreprenoriatsocial la A4.1 vor exersa abilităţile dobândite la curs în cadrul unor firme deexerciţiu/cooperative şcolare.Astfel, elevii vor avea ocazia să aplice în practică fără întârziere cunoştinţele dobândite încadrul cursurilor, cum ar fi: planificarea şi derularea afacerilor, înfiinţarea şi conducerea uneisocietăţi comerciale, principiile economiei sociale şi ale dezvoltării durabile.Activitatea se va desfăşura pe durata celor 37 de săptămâni ale anului şcolar în liceu (atât înlaboratorul de informatică al liceului pentru a le permite elevilor să testeze diverse aplicaţiiinformatice utile în managementul firmelor/afacerilor cât şi în atelierele şcolare) în cadrul a 5firme de exerciţiu/cooperative şcolare în care toţi elevii -în calitate de acţionari- îşi vor asumaprin rotaţie sub îndrumarea expertului P1 diverse roluri specifice în managementul acestora–aplicându-se astfel principiul egalităţii de şanse pentru membrii grupului ţintă. Pentru a puteavalorifica experienţa elevilor de la locurile de muncă unde vor efectua stagiile de practicăfirmele de exerciţiu vor avea domenii de activitate similare celor ale partenerilor de practică ailiceului.Ca element de inovare socială liceul le va permite cooperativelor şcolare constituite în cadrulproiectului –în baza unui contract de asociere în particpaţie- accesul la echipamentele dinatelierele şcoală –inclusiv a celor achiziţionate în cadrul activităţii A3- în vederea executăriiunor lucrări ce vor putea fi subcontractate de la partenerii de practică ai liceului. Astfel se vorputea valorifica oportunităţile locale şi se vor obţine resursele financiare necesare pentrucontinuarea activităţii firmelor de exerciţiu după încheierea proiectului.De asemenea, având în vedere forma specifică de organizare a firmelor de exerciţiu ce vor ficonstituite în cadrul priectului –cooperative şcolare- acestea vor putea fi atestate caîntreprinderi sociale (de inserţie) la AJOFM şi vor fi astfel eligibile pentru a fi finanţate pe viitorprin prioritatea de in vestiţii  9v din POCU Promovarea antreprenoriatului social şi a integrăriivocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul laocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţiiîntreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.Activitatea face parte din activităţile relevante de sprijin a sistemului de învăţare la locul demuncă şi participarea elevilor la aceste activităţi practice ale cursurilor de antreprenoriat şiantreprenoriat social va contribui în mod direct la atingerea indicatorului 4S131.Activitatea va fi monitorizată permanent de coordonatorul de activităţi al FDES (P1) care vaverifica prezenţa elevilor la activităţile firmelor de exerciţiu şi va evalua periodic îndeplinireaobiectivelor de învăţare şi a celor de afaceri.Metodologia de organizare/funcţionare a cooperativelor şcolare va face obiectul unui ghid ce vafi publicat pe pagina web a proiectului pentru diseminare către alte licee interesate.Activitatea va contribui la temele orizontale ale POCU şi la temele secundare FSE prin:a) aplicarea principiilor dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse şi non-discriminării la locul demuncă în cadrul firmelor de exerciţiu,b) utilizarea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în 80% din activităţile derulate încadrul firmelor de exerciţiuc) minim 10%  dintre elevii care vor active în cadrul firmelor de exerciţiu vor proveni din mediulrural.d) punerea de către liceu la dispoziţia firmelor de exerciţiu a echipamentelor tehnologice dinatelierele şcolare achiziţionate în cadrul proiectului în vederea dezvoltării de mici proiecteintegrate pentru dobândirea competenţelor practice şi antreprenoriale de către elevi şi destimulare a resursei umane care va participa la aceste proiecte.În vederea asigurării sustenabilităţii proiectului vor fi încheiate parteneriate/contracte întrefirmele de exerciţiu, liceu şi partenerii de practică în vederea executării unor lucrări generatoarede venit pentru primele. August 2020 -  Mai 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/EducatieFUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREAECONOMIEI SOCIALE Spaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente 5 firme de exerciţiu funcţionaleFDES va asigura dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor în 5 firme de exerciţiuce vor fi înfiinţate începând din prima lună de proiect în cadrul activităţii A4.Domeniile de activitate ale firmelor de exerciţiu vor corespunde celor ale agenţilor economiciunde elevii vor face stagiile de practică -şi implicit profilelor de studii ale claselor din careprovin aceştia- astfel încât elevii să aibă ocazia să valorifice atât cunoştinţele teoreticedobândite la clasă cât şi experienţa de la locul de practică. Având în vedere că la începutulcarierei de antreprenor viitorii absolvenţi vor înfiinţa cel mai probabil microîntreprinderi formelede organizare ale firmelor de exerciţiu vor fi fie SRL cu un număr restrâns de acţionari fiecooperative cu număr minim de membri. Numărul de firme de exerciţiu va fi suficient de marepentru ca toţi elevii care vor activa în cadrul lor să poată exersa şi roluriantreprenoriale/manageriale nu doar de execuţie.Prin exersarea practică a competenţelor antreprenoriale firmele de exerciţiu înfiinţate în cadrulproiectului vor contribui decisiv la îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului şi îi vorajuta pe elevi să îşi creeze pe viitor propriile locuri de muncă/afaceri  -facilitând astfelrealizarea indicatorului de rezultat 4S121.50 de elevi implicaţi în activităţile firmelor de exerciţiu50 de elevi dintre cei 182 care vor efectua stagiile de practică la locul de muncă (A3)–selectaţi în cadrul A1- vor fi iniţiaţi în antreprenoriat şi în managementul afacerilor în cadrulRezultate previzionate
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activităţii A4. Aceştia vor învăţa principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică oafacere şi cum se iniţiază şi se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în careefectuează practica şi vor exersa diverse roluri în cadrul celor 5 firme de exerciţiu.Prin exersarea practică a competenţelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv laîndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului şi îi va ajuta pe elevi să îşi creeze pe viitorpropriile locuri de muncă/afaceri  -facilitând astfel realizarea indicatorului de rezultat 4S121.
Activitate: 5. Managementul proiectului

SubactivităţiA5.1 Activităţi de management de proiect În cadrul acestei activitati vor fi desfasurate urmatoarele actiuni/subactivitati: verificareaeligibilitatii, înregistrarea si monitorizarea participarii la activitati a grupului tinta, raportarea şiefectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectului.Monitorizarea facuta în cadrul acestei activitati difera de monitorizarea activitatii elevilor încadrul proiectului (ce va fi facuta de fiecare coordonator de activitate) managementulocupându-se de monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in corelare cu graficul deactivitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si întreprinderea de actiuni deremediere a acestor abateri.Activitatea de management a proiectului consta în: întocmirea de rapoarte privind stadiulproiectului, urmarirea si verificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate, întocmirea si transmitereacererilor de avans/rambursare/plata in conformitate cu legislatia si instructiunile in vigoare,elaborarea si/sau verificarea tuturor documentelor solicitate pe parcursul implementariiproiectului (de exemplu: fise individuale de pontaj, rapoarte de activitate, minute de sedinta,livrabile de proiect, notificari, acte aditionale, si altele), mentinerea contactului cu autoritatileresponsabile de verificarea implementarii proiectului, etc.In cadrul activitatii de management de proiect se va asigura si promova egalitatea de sanse side tratament intre angajati, intre barbati si femei, in cadrul relatiilor de munca de orice fel,inclusiv prin introducerea de masuri si dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pecriterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati, etc.Activitatea de management si monitorizare este o activitate transversala in cadrul proiectului siinclude monitorizarea continuă şi evaluarea periodică a tuturor activitatilor in vederea atingeriiobiectivelor specifice si a indicatorilor proiectului, in conformitate cucontractul de finantare.Tot în cadrul acestei activitaţi se vor realiza toate procedurile de achizitii publice pentruserviciile si bunurile ce se vor achiziiona in proiect, detaliate in justificarea bugetului, inconformitate cu legislatia in vigoare in materie de achizitii publice. Aceasta subactivitate vaconsta în: elaborarea/actualizarea planului de achizitii, întocmirea documentatiilor de atribuire,asigurarea regulilor de publicitate (publicare anunturi/invitatii de participare, acolo unde estecazul) in conformitate cu legislatia in vigoare, desfasurarea si finalizarea procedurilor deatribuire, constituirea si pastrarea dosarelor de achizitie publica, întocmirea si verificareacontractelor deachizitie publica, monitorizarea derulari contractelor de achizitie publica încheiate, etc.Procedurile de achizitii publice din proiect se vor desfasura cu respectarea tuturor principiilorprevazute de catre legislatia in vigoare, printre care si: asigurarea tratamentului egal sinediscriminarea operatorilor economici, transparenta si eficienta. August 2020 -  Iulie 2022ASOCIATIA DE CONSULTANTA SICONSILIERE ECONOMICO SOCIALAOLTENIALICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/EducatieFUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREAECONOMIEI SOCIALE Spaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente

Rezultate previzionateA5.2 Informare şi publicitate În cadrul proiectului vor fi luate următoarele măsuri de informare şi publicitate la nivelulproiectului:- Asigurarea vizibilităţii proiectului (prin expunerea unui afiş) la sediul de implementare aproiectului;- cei care participă în cadrul proiectului vor fi informaţi în mod specific cu privire la sprijinulacordat prin FSE;- Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectului şi publicate pentru public sauparticipanţi, inclusiv certificatele de prezenţă sau alte certificate, vor include o menţiune cuprivire la faptul că operaţiunea a fost sprijinită în cadrul FSE. August 2020 -  Iulie 2022LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTOCRAIOVA/Educatie Spaţii şcolare - Str. Bd. Nicolae Romanescu, nr. 99, Municipiul Craiova, cod poştal 200738,judeţul Dolj, RomâniaAmplasamente

Rezultate previzionate24 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncăActivitatea: 2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuieli cu birotica (hartie, tonere, dosare, caiete, capse, pixuri, agrafe, perforatoare, capsatoare, etc)
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 24 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,712.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,712.00Valoare TVA [LEI] 912.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 4,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 114.24TVA eligibil [LEI] Public [LEI]912.00 5,712.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,597.760.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiCheltuieli cu birotica pe toata perioada celor 2 ani de implementare, în medie 430 lei pe lună fără tva-Documente justificative2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncăActivitatea: 2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliisalariu Responsabil cu legătura cu familia
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 444 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,640.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,640.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 26,640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 532.80TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,640.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,107.200.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieActivitatea se va desfăşura pe parcursul a doi ani şcolari, a câte 37 de săptămâni pe an şcolar (aproximativ 11 luni pe an şcolar), a 6 orepe săptămână, 6x74 săpt=444 ore, 60 lei/oră-Documente justificative2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncăActivitatea: 2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuială salarială cu activităţile de promovare, legătura cu familia, etc.
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 22 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă912.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,064.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,064.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,064.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 20,064.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 401.28TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 20,064.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,662.720.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicontricuţii cu salariul responsabilului cu legatura cu familia-Documente justificative2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncăActivitatea: 2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea98 - cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu şi experti implicati in implementareaproiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuieli cu deplasarea
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă1,950.75Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,950.75Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,950.75 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,950.75Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 1,950.75 Contributia proprie eligibilă [LEI] 39.02TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,950.75Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,911.730.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educaties-a făcut o extimare a nr. de Km pentru a vizita elevii (cei 182 din grupul ţintă) si s-a stabilit ca pe parcursul celor doi ani se vor face cca.4500 Km; 4500x7,5%consumx5.78 lei/litru de benzină=1950.75 lei-Documente justificative2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncăActivitatea: 2.2 Încheierea convenţiilor cu partenerii de practicăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariu responsabilului cu încheierea contractelor de practica
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 444 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,640.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,640.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 26,640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 532.80TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,640.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,107.200.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiactivitatea se va desfăşura pe parcursul a doi ani şcolari, a câte 37 de săptămâni pe an şcolar (aproximativ 11 luni pe an şcolar), a 6 orepe săptămână, 6x74 săpt=444 ore, 60 lei/oră-Documente justificative2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncăActivitatea: 2.2 Încheierea convenţiilor cu partenerii de practicăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliicontribuţii su salariul responsabilului cu încheierea contarctelor de practica
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 22 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă912.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,064.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,064.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,064.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 20,064.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 401.28TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 20,064.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,662.720.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatiectivitatea se va desfăşura pe parcursul a doi ani şcolari, a câte 37 de săptămâni pe an şcolar (aproximativ 11 luni pe an şcolar), a 6 orepe săptămână, 6x74 săpt=444 ore, 60 lei/oră, timp de 11 luni pe an de implementare-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiThinichigerie şi vopsitorie manualAchiziţia mijloace de învăţământ pentru LICEU domeniile electric şi electronică şi automatizăriAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4243055007 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă356.37Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 424.08Valoare totală (fără TVA) [LEI] 356.37 Valoare totală eligibilă [LEI] 424.08Valoare TVA [LEI] 67.71 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 356.37 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8.48TVA eligibil [LEI] Public [LEI]67.71 424.08Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 415.600.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiThinichigerie şi vopsitorie manual 1 buc, 75 euro fără tvaOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiTransmisie automată - model în secţiuneAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă13,067.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,549.93Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,067.17 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,549.93Valoare TVA [LEI] 2,482.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 13,067.17 Contributia proprie eligibilă [LEI] 310.99TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,482.76 15,549.93Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,238.940.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii

70



Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieTransmisie automată - model în secţiune 1 buc 2750 euro fără tvaOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMotor Diesel, Sisteme electronice auto, CDAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă237.58Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 565.44Valoare totală (fără TVA) [LEI] 475.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 565.44Valoare TVA [LEI] 90.28 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 475.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11.30TVA eligibil [LEI] Public [LEI]90.28 565.44Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 554.140.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiMotor Diesel 1 CD - 50 Euro fără TVA, Sisteme electronice auto 1CD - 50 Euro fără TVAOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMotoare hibride- tehnici de viitor - ManualAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă427.65Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 508.90Valoare totală (fără TVA) [LEI] 427.65 Valoare totală eligibilă [LEI] 508.90Valoare TVA [LEI] 81.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 427.65 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10.17TVA eligibil [LEI] Public [LEI]81.25 508.90Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 498.730.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieMotoare hibride- tehnici de viitor - Manual 1 buc 90 euro fără TVA-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiKE Jetronic – Injecţie electronicăAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă902.82Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,074.36Valoare totală (fără TVA) [LEI] 902.82 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,074.36Valoare TVA [LEI] 171.54 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 902.82 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21.48TVA eligibil [LEI] Public [LEI]171.54 1,074.36Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,052.880.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiKE Jetronic – Injecţie electronică Model funcţional - 1 buc 190 Euro fără TVAOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiKit demonstrativ –Motorul în 4 cilindriAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă665.23Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 791.62Valoare totală (fără TVA) [LEI] 665.23 Valoare totală eligibilă [LEI] 791.62Valoare TVA [LEI] 126.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 665.23 Contributia proprie eligibilă [LEI] 15.90TVA eligibil [LEI] Public [LEI]126.39 791.62Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 775.720.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieKit demonstrativ –Motorul în 4 cilindri - 140 Euro fără tvaOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMotorul în 4 timpi - Model FuncţionalAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă1,187.92Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,413.62Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,187.92 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,413.62Valoare TVA [LEI] 225.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 1,187.92 Contributia proprie eligibilă [LEI] 28.27TVA eligibil [LEI] Public [LEI]225.70 1,413.62Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,385.350.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiMotorul în 4 timpi - Model Funcţional  buc 250 Euro fără TVA-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporale76 - cheltuieli cu achiziţia de active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSoft diagnosticare erori şi defecte  VCDS - sistem de simulareAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,423.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,883.80Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,423.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,883.80Valoare TVA [LEI] 460.44 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 2,423.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 57.66TVA eligibil [LEI] Public [LEI]460.44 2,883.80Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,826.140.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieSoft diagnosticare erori şi defecte  VCDS - sistem de simulare-1buc -510 Euro fără TVAOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliisalariu coordonatorului de practica
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 444 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,640.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,640.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 26,640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 532.80TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,640.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,107.200.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiActivitatea se va desfăşuaa pe durata a doi ani şcolar a 37 săpt pe an şcolar, timp de două ore pe săpt, respectiv 6ore pe săpt,10x74săpt, =444ore-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliicontribuţii angajat şi angajator
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 22 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă912.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,064.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,064.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,064.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 20,064.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 401.28TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 20,064.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,662.720.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieActivitatea se va desfăşura pe durata a doi ani şcolar a 37 săpt pe an şcolar, timp de două ore pe săpt, respectiv 6 ore pe săpt,10x74săpt, cca. 22 de luni-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiAchiziţie trusă digitală Achiziţia mijloace de învăţământ pentru LICEU domeniile electric şi electronică şi automatizăriAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4243055007 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă13,471.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,030.56Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,471.06 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,030.56Valoare TVA [LEI] 2,559.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 13,471.06 Contributia proprie eligibilă [LEI] 320.61TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,559.50 16,030.56Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,709.950.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiTrusă de învăţare necesară procesul instructiv educativa la calificare Tehnican operator tehnică de calcu, 1 buc cu valoarea de 2835 Eurofara TVA-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCombină de măsură - analizor gaze, opacimetru, LaptopAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă23,758.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,272.62Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,758.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,272.62Valoare TVA [LEI] 4,514.12 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 23,758.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 565.45TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,514.12 28,272.62Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,707.170.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatieombină de măsură - analizor gaze, opacimetru, Laptop - 1 bucOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMonitor pentru sistemul PC DestopAchiziţie echipamente pentru Tehnician operator tehnică de calcul (laborator şi atelier)Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1156057756 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă773.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 920.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 773.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 920.00Valoare TVA [LEI] 146.89 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 773.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 18.40TVA eligibil [LEI] Public [LEI]146.89 920.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 901.600.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiMonitor pentru sistemul PC DestopSistem+Monitor+tabla interativa_1.pdf - Oferta_Sistem PC__Monitor_tabla interactivaDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiVideoproiector, achiziţie necesară desfăsurării orelor de laborator şi instruire practică-operator tehnică de calcul şi Tehnician electricianelectronist auto Achiziţie echipamente pentru Tehnician operator tehnică de calcul (laborator şi atelier)Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1156057756 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,092.44Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,490.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,092.44 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,490.00Valoare TVA [LEI] 397.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 2,092.44 Contributia proprie eligibilă [LEI] 49.80TVA eligibil [LEI] Public [LEI]397.56 2,490.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,440.200.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieVideoproiector 1 buc-2490 lei cu TVA inclusoferta_mult_lap_videop_1.pdf - Oferta_Multifunctional_PC_videoproiectorDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiAchiziţie PC Destop, achiziţie necesară pentru desfăsurarea orelor de la laboratorul de specialitate şi instruirea practică săptămânală dela calificarea - Tehnician operator tehnică de clacul şi Tehnician electrican electronist autoAchiziţie echipamente pentru Tehnician operator tehnică de calcul (laborator şi atelier)Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1156057756 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,267.23Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,698.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,267.23 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,698.00Valoare TVA [LEI] 430.77 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 2,267.23 Contributia proprie eligibilă [LEI] 53.96TVA eligibil [LEI] Public [LEI]430.77 2,698.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,644.040.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiPC Destop - 1 buc 2698 lei cu TVA inclusSistem+Monitor+tabla interativa_1.pdf - Oferta_Sistem PC__Monitor_tabla interactivaDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiAchiziţie Tablă interactivă: achiziţie necesară pentru desfăsurarea orelor de la laboratorul de specialitate şi instruirea practicăsăptămânală de la calificarea - Tehnician operator tehnică de clacul şi Tehnician electrician electronist autoAchiziţie echipamente pentru Tehnician operator tehnică de calcul (laborator şi atelier)Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1156057756 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,100.83Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,499.99Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,100.83 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,499.99Valoare TVA [LEI] 399.16 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 2,100.83 Contributia proprie eligibilă [LEI] 50.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]399.16 2,499.99Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,449.990.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieAchiziţie tablă interactivă 1 buc, 2499.99 lei cu TVA inclusSistem+Monitor+tabla interativa_1.pdf - Oferta_Sistem PC__Monitor_tabla interactivaDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiAchiziţie multifuncţional, necesară pentru toate activităţile proiectuluiAchizţie multifuncţionalAchiziţie:

ID dosar achiziţie:585338722 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,662.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiAchiziţie multifuncţionaloferta_mult_lap_videop_1.pdf - Oferta_Multifunctional_PC_videoproiectorDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSistem de frânare ABS/ESP - Stand EducaţionalAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă117,366.99Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 139,666.72Valoare totală (fără TVA) [LEI] 117,366.99 Valoare totală eligibilă [LEI] 139,666.72Valoare TVA [LEI] 22,299.73 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 117,366.99 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,793.33TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,299.73 139,666.72Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 136,873.390.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiSistem de frânare ABS/ESP - Stand Educaţional 1 buc 24700 Euro fără TVA
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/EducatieOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiExhaustor de gaze portabilAchiziţie materiale didactice in domeniul autoAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1186960977 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă4,514.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,371.79Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,514.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,371.79Valoare TVA [LEI] 857.68 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 4,514.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 107.43TVA eligibil [LEI] Public [LEI]857.68 5,371.79Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,264.360.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiExhaustor de gaze portabil - Echipament funcţionalOferta_materiale didactice_final.pdf - Echipamente autoDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiEchipament de protecţie pentru elevi (de lucru)Achizitie echipamnete protecţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4162632917 182 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă260.25Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 56,364.95Valoare totală (fără TVA) [LEI] 47,365.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 56,364.95Valoare TVA [LEI] 8,999.45 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 47,365.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,127.30TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,999.45 56,364.95Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 55,237.650.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii182 elevi din grupul ţintă x 260,25lei/echipament + TVA; Bocanci -76.47lei, Cobinizon -97.48lei, Salopetă 77.31 le, mănuşi 4.12 lei,ochelari - 4.87 lei, preţurile nu conţin TVA
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatieechipament de protectie elevi.pdf - Echipament protectie eleviDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana81 - cheltuieli cu hranaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMasă elevi Masă eleviAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4008660991 12169 porţiaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă8.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 106,113.68Valoare totală (fără TVA) [LEI] 97,352.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 106,113.68Valoare TVA [LEI] 8,761.68 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 97,352.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,122.27TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,761.68 106,113.68Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 103,991.410.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiNumărul de porţii clasa a X a prof: 22 elevix2 ani(2zilex28 săpt + 9săptx5zile)=4444 de porţii; clasa XI prof 37 elevi x 2 ani (2x27 săpt+ 10săptx5 zile)=7696 porţii, clasa a XII a- 20 elevix2 anix5săptx5zile=1000porţii, şcoala postliceală 12 elevix2 anix2săptx5zile=240 porţii,total 13380 porţii, Nr de porţii corespunzătoare unui procent de absenteism preconizat de 9...10%, este de 1211.2Oferta Helping Hand.pdf - Oferta_hranaDocumente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalarii tutori de practică
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 9388 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă25.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 234,700.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 234,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 234,700.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 234,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,694.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 234,700.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 230,006.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliila cls a X a sc. profesională sunt 3 tutori la 3agenti economici = 3636 ore pe 2 ani; clasa a XI prof. 4 tutori la 4 agenţi economici= 4992ore, calsa XII liceu 2 tutori = 600 ore pe 2 ani, scola postliceala 1 tutore  = 160 ore pe 2 ani.
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariu cu responsabilul cu monitorizarea activităţilor
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 444 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,640.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,640.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 26,640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 532.80TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,640.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,107.200.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiSalariul net al coordonator monitorizare -37 săptămâni /an*6 ore/săptămână.-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContribuţii anagajat şi angajator tutori de practică
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 22 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă8,024.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 176,528.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 176,528.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 176,528.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 176,528.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,530.56TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 176,528.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 172,997.440.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicontribuţiile angajatului şi ale angajatorului aferente salariilor nete al tutorilor de practică. Cele 37  de săptămâni ale unui an şcolar seîntind pe durata a 11 luni calendaristice.
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContribuţi angajat şi angajator salariu net al responsabilului cu monitorizare
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 22 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă912.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,064.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,064.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,064.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 20,064.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 401.28TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 20,064.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,662.720.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicontribuţiile angajatului şi ale angajatorului aferente salariului net al monitorului. Cele 37 de săptămâni ale unui an şcolar se întind pedurata a 11 luni calendaristice.-Documente justificative3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncăActivitatea: 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:26 - cheltuieli cu subventii/burse/premii94 - burseSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiBurse elevi
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 73494 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă4.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 293,976.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 293,976.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 293,976.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 293,976.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,879.52TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 293,976.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 288,096.480.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiClasa a X a prof - 22 elevi x(12 ore x28 săpt+ 30orex9 săpt)x2 ani=26664ore; Clasa a XI a prof - 37 elevix(12 orex27 săpt+30orex10săpt)x2ani=46176 ore; clasa a XII a 20 elevix30 orex5săptx2ani=6000 ore; anul II postliceala, 12 elevix40orex2săptx2ani=1920, Din experienţaactuală intre 9...10% din total ore elevii absentează din diverse motive. Calculalând cu 9% din nr. total de ore rezultă că pot fi cca. 7266
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatieabsenţe pe doi ani, corespunzătoare la 1211 zile de instruire practica-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat socialSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana81 - cheltuieli cu hranaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMasa elevi Masă eleviAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4008660991 2000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă8.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,440.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,440.00Valoare TVA [LEI] 1,440.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 16,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 348.79TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,440.00 17,440.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,091.210.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii25 de elevi vor participa anual la câte 40 de sesiuni de formare a câte două ore.2Oferta Helping Hand.pdf - Oferta_hranaDocumente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:23 - cheltuieli cu hrana81 - cheltuieli cu hranaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMasa elevi Masă eleviAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4008660991 1600 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă8.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,952.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,952.00Valoare TVA [LEI] 1,152.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 12,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 279.04TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,152.00 13,952.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,672.960.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiMasa pentru 25 de elevi care vor participa săptămânal după ore la activităţile celor 5 firme de exerciţiu (25 elevi*32 săptămâni/an*2 ani)
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie2Oferta Helping Hand.pdf - Oferta_hranaDocumente justificative5. Managementul proiectuluiActivitatea: A5.1 Activităţi de management de proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect23 - cheltuieli salariale cu managerul de proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariul managerului de proiect
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 792 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 47,520.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 47,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,520.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 47,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 950.40TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 47,520.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 46,569.600.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiSalariul net al Managerului  de proiect pe perioada celor doi ani ai proiectului -33ore/lunax12 lunix2anix60 lei/lună-Documente justificative5. Managementul proiectuluiActivitatea: A5.1 Activităţi de management de proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContribuţii angajat şi angajator pentru salariul managerului de proiect
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 24 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă1,489.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,736.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,736.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,736.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 35,736.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 714.72TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 35,736.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,021.280.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii contribuţiile angajatului şi ale angajatorului aferente salariului lunar net de 1980 lei al managerului de proiect pe perioada a 24 de luni
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie-Documente justificative5. Managementul proiectuluiActivitatea: A5.1 Activităţi de management de proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiChetuieli indirecte
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 24 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială4,248.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 101,955.12Valoare totală (fără TVA) [LEI] 101,955.12 Valoare totală eligibilă [LEI] 101,955.12Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 101,955.12 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,039.11TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 101,955.12Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 99,916.010.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii15% din 681300 lei total salarii lider-Documente justificative5. Managementul proiectuluiActivitatea: A5.2 Informare şi publicitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuieli indirecte pentru activitatea de informare si publicitate
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 238.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 238.00Valoare TVA [LEI] 38.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4.76TVA eligibil [LEI] Public [LEI]38.00 238.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 233.240.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiCheltuieli indirecte pentru activitatea de informare si publicitate
Documente justificative
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Componenta 1  Lider- LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie-
Componenta 1  Membru 1- FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat socialSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariu formator antreprenoriat si antreprenoriat social
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 160 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,600.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,600.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 9,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,600.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,600.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiSalariu formator antreprenoriat si antreprenoriat social 160 ore, 60 lei ora, pe parcursul a doi ani.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat socialSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariu coordonator activităţi P1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 756 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă80.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 60,480.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,480.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 60,480.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 60,480.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 60,480.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 60,480.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Membru 1- FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALEJumătate din salariul net al coordonatorului P1 care va planifica, monitoriza şi evalua activitatea elevilor în cadrul cursurilor deantreprenoriat şi al firmelor de exerciţiu pe perioada celor doi ani şcolari din proiect -9 luni/an*84 ore/lună. Cealaltă jumătate a salariuluieste bugetată la A 4.2.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat socialSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContributii formator antreprenoriat şi antreprenoriat social
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 18 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,500.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,500.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 13,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,500.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,500.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiContributii formator antreprenoriat şi antreprenoriat social echivalentul a 160 ore.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat socialSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContribuţii angajat şi angajator coordonator P1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 18 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,512.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,216.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,216.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 45,216.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 45,216.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 45,216.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 45,216.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 1- FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

Justificarea cheltuieliiJumătate din contribuţiile angajatului şi ale angajatorului aferente salariului net al coordonatorului P1 -în valoare de 6720 lei/lună -cealaltăjumătate fiind bugetată la A 4.2.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuieli aferente consumabilelor
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 200 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă18.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,284.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,284.00Valoare TVA [LEI] 684.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 3,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]684.00 4,284.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,284.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiCheltuieli aferente consumabilelor necesare desfasurarii activitatii. Conform ofertei atasate.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariu Instructor firme de exercitiu
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 900 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 54,000.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 54,000.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 54,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 54,000.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 54,000.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 1- FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

Justificarea cheltuieliiSalariu Instructor firme de exercitiu aferent activitatii 4.2 pentru o durata de 18 luni, 50 ore pe luna.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiSalariul net al coordonatorului de activităţi al P1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 756 oraCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă80.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 60,480.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,480.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 60,480.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 60,480.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 60,480.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 60,480.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiJumătate din salariul net al coordonatorului P1 care va planifica, monitoriza şi evalua activitatea elevilor în cadrul cursurilor deantreprenoriat şi al firmelor de exerciţiu pe perioada celor doi ani şcolari din proiect -9 luni/an*84 ore/lună. Cealaltă jumătate a salariuluieste bugetată la A 4.1-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContribuţii angajat şi angajator coordonator P1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 18 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,512.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,216.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,216.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 45,216.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 45,216.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 45,216.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 45,216.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 1- FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALESubcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiJumătate din contribuţiile angajatului şi ale angajatorului aferente salariului net al coordonatorului P1 -în valoare de 6720 lei/lună -cealaltăjumătate fiind bugetată la A 4.1.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContributii Instructor firme de exercitiu
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 18 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă2,243.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 40,374.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 40,374.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 40,374.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 40,374.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 40,374.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 40,374.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiContributii sociale aferente postului Instructor firme de exercitiu pe o durata de 18 luni aferente activitatii 4.2. Contributiile s-au calculat pebaza a unei nome de 50 ore pe luna.-Documente justificative4. Activităţi de tip firmă de exerciţiuActivitatea: 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR161 - cheltuieli cu constructii, inclusiv reabilitare/ modernizare clădiriSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiAchizitie laptop Achizitie LaptopAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2622366496 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă3,361.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,999.99Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,361.34 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,999.99Valoare TVA [LEI] 638.65 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 3,361.34 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]638.65 3,999.99Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,999.990.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 1- FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALESubcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiAchizitie laptop necesar pregatirii materialelor pentru activitatea de practica in cadrul firmelor de exercitiu.-Documente justificative5. Managementul proiectuluiActivitatea: A5.1 Activităţi de management de proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuieli indirecte
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 18 lunaCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială2,740.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,329.90Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,329.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,329.90Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 49,329.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 49,329.90Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,329.900.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii15% din 328866 salarii partener 1-Documente justificative

Componenta 1  Membru 2- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIA 1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.1 Furnizarea serviciilor de informare si identificare initiala a motivatiilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte deinventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile70 - cheltuieli cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile şi alte produse similarenecesare proiectuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiMateriale consumabile
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă29,611.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,238.04Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,611.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,238.04Valoare TVA [LEI] 5,626.24 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 29,611.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,626.24 35,238.04Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,238.040.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 2- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIASchema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliiMaterialele consumabile se vor utiliza in vederea furnizarii de servicii de consiliere şi orientare profesională. Fiecarui elev i se va furniza lainceputul fiecarui an un pachet de materiale consumabile in vederea participarii active la proiect.OFERTA CONSUMABILE.pdf - OFERTA CONSUMABILE ACCES OlteniaDocumente justificative1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.1 Furnizarea serviciilor de informare si identificare initiala a motivatiilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCoordonator P2
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 168 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,760.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,760.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,760.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 11,760.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,760.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,760.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii84h/luna (21 zile/luna) 4h/zi x 2 luni x 70 lei/ora (tarif net experienta 5-10 ani)-Documente justificative1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.1 Furnizarea serviciilor de informare si identificare initiala a motivatiilor elevilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContributii sociale angajator+angajat  pt. Coordonator P1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 168 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,904.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,904.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,904.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 8,904.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,904.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,904.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 2- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIASchema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicontributii sociale Coordonator P2-Documente justificative1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.2. Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind carieraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCoordonator P2
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1512 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă70.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 105,840.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 105,840.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 105,840.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 105,840.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 105,840.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 105,840.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii84h/luna (21 zile/luna) 4h/zi x 18 luni x 70 lei/ora (tarif net experienta 5-10 ani)-Documente justificative1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.2. Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind carieraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derulareaactivităţilor, altele decât management de proiect)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiConsilier profesional 1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1680 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă60.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,800.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 100,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,800.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 100,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 100,800.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 100,800.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 2- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIASchema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii84h/luna (21 zile/luna) 4h/zi x 20 luni x 60lei/ora (tarif net experienta sub 5 ani)-Documente justificative1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.2. Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind carieraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContributii sociale angajator+angajat  pt. Consilier profesional 1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1680 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă45.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 75,600.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 75,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 75,600.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 75,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 75,600.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 75,600.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicontributii sociale Consilier profesional 1-Documente justificative1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionalăActivitatea: 1.2. Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind carieraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale164 - contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora(contribuţii angajaţi şi angajatori)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiContributii sociale angajator+angajat  pt. Coordonator P1
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1512 oreCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 80,136.00Valoare totală (fără TVA) [LEI] 80,136.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 80,136.00Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00Eligibil [LEI] 80,136.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 80,136.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 80,136.000.00TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:
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Componenta 1  Membru 2- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA
OLTENIASchema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicontributii sociale Coordonator P2-Documente justificative5. Managementul proiectuluiActivitatea: A5.1 Activităţi de management de proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuieliiCheltuieli indirecte
Achiziţie:

ID dosar achiziţie: 1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă57,456.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 68,372.64Valoare totală (fără TVA) [LEI] 57,456.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 57,456.00Valoare TVA [LEI] 10,916.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 10,916.64Eligibil [LEI] 57,456.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 57,456.00Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 57,456.0010,916.64TVA Neeligibil [LEI]Ajutor de stat:Schema de ajutor de stat:Categoria de ajutor de stat:Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuieliicheltuieli indirecte-Documente justificativeCheltuieli totaleproiect Cheltuieli totaleeligibileneactualizateproiectCheltuiei totaleeligibileactualizate proiect Public Cheltuieli totalenerambursabile Cheltuieli totaleajutor de stat Cheltuieli totalecontribuţie proprie IntensitateaintervenţieiCheltuieli totaleneeligibile proiectComponente 2,385,194.50 2,374,277.86 2,374,277.86 2,374,277.86 2,344,036.58 0.00 30,241.28 10,916.64 98.72631

0.002,374,277.86 98.72632,374,277.86 10,916.6430,241.282,374,277.862,385,194.50 2,344,036.58

T
o

ta
l

p
ro

ie
c
t 1,512,063.93 1,512,063.93 1,512,063.93 1,481,822.651,512,063.93 0.00 30,241.28 0.00 98.0000LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie
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386,479.89 386,479.89 386,479.89 386,479.89386,479.89 0.00 0.00 0.00 100.0000FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE 486,650.68 475,734.04 475,734.04 475,734.04475,734.04 0.00 0.00 10,916.64 100.0000ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIAParteneri Cheltuieli totaleneeligibile proiectCheltuieli totaleproiect Cheltuieli totaleeligibileneactualizateproiectCheltuieli totaleeligibileactualizate proiect Public Cheltuieli totalenerambursabile Cheltuieli totaleajutor de stat Cheltuieli totalecontribuţie proprie Intensitateaintervenţiei
Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier DescriereOferta_materiale didactice_final.pdf 12/09/2019 Echipamente auto8D291B14E6C7CA52C61B1AD46AA25B49A25C33EEA27FB21670E3E0A17CE21B72oferta_mult_lap_videop_1.pdf 12/09/2019 Oferta_Multifunctional_PC_videoproiectorD74753A96BDC423DB0FCAE49B93AF9FF339FD60F68B8499669C6B5CE0C5512A7Pret_carburant.pdf 12/09/2019 Pret carburant36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3CBFAB61450682Oferta Helping Hand.pdf 12/09/2019 Oferta_hranaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855echipament de protectie elevi.pdf 12/09/2019 Echipament protectie eleviE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Trusa de invatare circuite digitale_final.pdf 12/09/2019 Trusa circuite digitaleE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855Sistem+Monitor+tabla interativa_1.pdf 12/09/2019 Oferta_Sistem PC__Monitor_tabla interactiva6C179F21E6F62B629055D8AB40F454ED02E48B68563913473B857D3638E23B28OFERTA CONSUMABILE.pdf 12/09/2019 OFERTA CONSUMABILE ACCES OlteniaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855
Buget - Câmp de intervenţieComponenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod118 2,374,277.86 %)100.00Îmbunataţirea utilitaţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitareatrecerii de la educaţie la munca şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formareprofesională şi a calităţi lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor,adaptarea programelor de aam şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pemunca, inclusiv sisteme de învăţare duale şi de ucenicie ((100.00 %)2,374,277.86Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare
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Componenta 1
 Buget eligibilFormă de finanţareCod %)( 100.00Grant nerambursabil 2,374,277.8601 2,374,277.86Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriuComponenta 1
Buget eligibilCod Tip teritoriuNu 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 FSEComponenta 1

Tip temă secundară FSE Buget eligibilCod 48.36 %)Inovare socială02 222,305.99 ( 51.64 %)Nediscriminare06 237,427.80 (459,733.79 (100.00 %)Buget eligibil total

Graficul de rambursareGraficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilorData începere proiect:Data încheiere proiect:Data încheiere efectivă proiect: 31-07-202030-07-202230-07-2022Nr. cererii Data estimată de transmiterea Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimatăaferentă cererii [LEI]1 cerere de prefinantare 237,428.0010-08-202010 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0014-06-202111 cerere de prefinantare 237,428.0020-09-202112 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0023-08-202113 cerere de prefinantare 237,428.0020-12-202114 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0018-10-202115 cerere de prefinantare 237,428.0021-03-2022
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Nr. cererii Data estimată de transmiterea Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimatăaferentă cererii [LEI]16 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0020-12-202117 cerere de prefinantare 237,428.0021-06-202218 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0021-02-20222 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0023-11-202020 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0018-04-202221 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 300,000.0020-06-202222 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 263,041.0018-07-202223 cerere de rambursare clasica finala 237,426.0030-09-20223 cerere de prefinantare 237,428.0018-12-20204 cerere de plata 237,428.0004-01-20215 cerere de rambursare cererii de plata 237,428.0011-01-20216 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0003-02-20207 cerere de prefinantare 237,428.0022-03-20218 cerere de rambursare aferenta cereriide prefinantare 148,487.0012-04-20219 cerere de prefinantare 237,428.0021-06-2021
Contractare

Detaliere cerere de clarificăriStimate domn,Referitor la cererea de finantare cod MySMIS 130647, va informam ca sunt necesare o serie de clarificari aferente procesului decontractare.IntroducereÎn acest sens, va rugam sa transmiteti clarificarile/ modificarile/ documentele lipsa la dosarul cererii de finantare mentionate mai sus, întermen de maxim de 5 zile calendaristica de la comunicarea prezentei.Va atragem atentia ca nu puteti sub nicio forma sa faceti alte modificari în cererea de finantare decât cele indicate în prezenta scrisoare.Va informam ca în cazul netransmiterii în termen a clarificarilor/ modificarilor/ documentelor solicitate, DG PECU – AM POCU/OIR/OI îsirezerva dreptul de a revoca decizia de aprobare a finantariiConcluzie cerere de clarificăriReferitor la partener 2 ACCES Oltenia, Extrasul actualizat din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sau certificat emis de Judecatorie sauTribunal, care sa ateste numarul de înregistrare al organizatiei si situatia juridica a organizatiei a fpst atasat la solicitarea de clarificari anterioraacesteiaRăspuns introducere

Răspuns concluzieA fost incarcată copia dupa CI pentru persoana desemnata sa semneze contractul de finantare.Au fost încărcate certificatele fiscale ANAF si bugetul local actualizate pentru cei doi parteneri privaţi (P1 şi P2).Au fost modificate valorile achizitiei pentru echipamente protectie la locul de munca al elevilor şi pentru materiale consumabile pentru elevi.A fost modificat graficul de activitati conform instrucţiuni lor din cererea de clarificări.
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier DescriereContestatie_CF_smisCod=130647.pdf 04/12/2019 CONTESTATIEE4A6ED66BFC30A18E9573B09F1199CBFED1012C824FFE80EDED3612F10C95C20Materiale_incadrate_gresit la FEDR.pdf 04/12/2019 PROBAB4C8720F8AAC062321D93F3A09BB2E48A289057BE9600E160213C635D9DDD65CCheltuiala in valoare de 2.883,80 lei aferenta achizitiei „soft diagnosticare erori si defecteVCDS-sistem de simulare” a fost reincadrata incategoria MySMIS „22 – Cheltuieli cu achizitia de active necorporale”, subcategoria MySMIS “6 – Cheltuieli cu achizitia de active necorporale”,asa cum s-a solicitat in etapa de evaluare tehnica si financiara.Au fost reincadrate cheltuielile indirecte conform art.68(1) (b) aferente partenerului ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIEREECONOMICO SOCIALA OLTENIA de la A1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala/A1.1 Furnizarea serviciilor deinformare si identificare initiala a motivatiilor elevilor la A5. Managementul proiectului/A5.1 Activitai de management de proiect.
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CERTIFICAREA APLICAŢIEISubsemnatul, GHEORGHE BARBU, CNP 1621228163204, posesor al CI seria DX, nr. 977743, în calitate de reprezentantlegal/împuternicit al LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie , lider de parteneriat al parteneriatului dintreLICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie  şi FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEISOCIALE; ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA, confirm că informaţiile incluse înaceastă cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicateste 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 materiaajutorului 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, încalitate de reprezentant legal/împuternicit al LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie , lider departeneriat al parteneriatului dintre LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie  şi FUNDATIA PENTRUDEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE; ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA, săasigur 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, LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie , lider departeneriat al parteneriatului dintre LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA/Educatie  şi FUNDATIA PENTRUDEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE; ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA, estesingurul 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 aceastăsecţiune, ar putea fi respinsă.Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit GHEORGHE BARBU.
Data27/07/2020 16:53:46
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