
1 1 MUNICIPIUL TURDA

2 1

3 1 MUNICIPIUL TURDA

4 1 MUNICIPIUL TURDA

5 1 MUNICIPIUL TURDA

6 1 MUNICIPIUL TURDA

7 1 MUNICIPIUL TURDA

8 1 MUNICIPIUL TURDA

9 1 MUNICIPIUL TURDA

Nr.crt. Componenta Companie Activitate

A2. Informarea si publicitatea proiectului 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



10 1 MUNICIPIUL TURDA

11 1 MUNICIPIUL TURDA

12 1 MUNICIPIUL TURDA

13 1 MUNICIPIUL TURDA

14 1 MUNICIPIUL TURDA

15 1

16 1 MUNICIPIUL TURDA

17 1

18 1 MUNICIPIUL TURDA

19 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



20 1 MUNICIPIUL TURDA

21 1 MUNICIPIUL TURDA

22 1 MUNICIPIUL TURDA

23 1 MUNICIPIUL TURDA

24 1 MUNICIPIUL TURDA

25 1 MUNICIPIUL TURDA

26 1

27 1

28 1

29 1

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A4. Activitati educationale pentru scolari

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 



30 1

31 1

32 1

33 1

34 1

35 1 MUNICIPIUL TURDA

36 1 MUNICIPIUL TURDA

37 1 MUNICIPIUL TURDA

38 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A2. Informarea si publicitatea proiectului 

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari



39 1

40 1

41 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari



42 1

43 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari



44 1

45 1 MUNICIPIUL TURDA

46 1 MUNICIPIUL TURDA

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



47 1 MUNICIPIUL TURDA

48 1 MUNICIPIUL TURDA

49 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



50 1 MUNICIPIUL TURDA

51 1 MUNICIPIUL TURDA

52 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



53 1 MUNICIPIUL TURDA

54 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



55 1 MUNICIPIUL TURDA

56 1 MUNICIPIUL TURDA

57 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



58 1 MUNICIPIUL TURDA

59 1 MUNICIPIUL TURDA

60 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



61 1 MUNICIPIUL TURDA

62 1 MUNICIPIUL TURDA

63 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



64 1 MUNICIPIUL TURDA

65 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



66 1 MUNICIPIUL TURDA

67 1 MUNICIPIUL TURDA

68 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



69 1 MUNICIPIUL TURDA

70 1 MUNICIPIUL TURDA

71 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



72 1 MUNICIPIUL TURDA

73 1 MUNICIPIUL TURDA

74 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



75 1 MUNICIPIUL TURDA

76 1 MUNICIPIUL TURDA

77 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



78 1 MUNICIPIUL TURDA

79 1 MUNICIPIUL TURDA

80 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



81 1

82 1

83 1 MUNICIPIUL TURDA

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie



84 1 MUNICIPIUL TURDA

85 1 MUNICIPIUL TURDA

86 1 MUNICIPIUL TURDA

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie



87 1

88 1

89 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



90 1

91 1

92 1 MUNICIPIUL TURDA

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



93 1 MUNICIPIUL TURDA

94 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



95 1 MUNICIPIUL TURDA

96 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



97 1 MUNICIPIUL TURDA

98 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



99 1 MUNICIPIUL TURDA

100 1 MUNICIPIUL TURDA

101 1 MUNICIPIUL TURDA

102 1 MUNICIPIUL TURDA

103 1 MUNICIPIUL TURDA

104 1 MUNICIPIUL TURDA

105 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 



106 1

107 1 MUNICIPIUL TURDA

108 1 MUNICIPIUL TURDA

109 1 MUNICIPIUL TURDA

110 1 MUNICIPIUL TURDA

111 1 MUNICIPIUL TURDA

112 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 



113 1 MUNICIPIUL TURDA

114 1

115 1 MUNICIPIUL TURDA

116 1 MUNICIPIUL TURDA

117 1 MUNICIPIUL TURDA

118 1 MUNICIPIUL TURDA

119 1 MUNICIPIUL TURDA

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



120 1 MUNICIPIUL TURDA
A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



121 1 MUNICIPIUL TURDA

122 1

123 1

A1. Managementul proiectului 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari



124 1

125 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari



126 1

127 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari



128 1

129 1 MUNICIPIUL TURDA

130 1 MUNICIPIUL TURDA

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



131 1 MUNICIPIUL TURDA

132 1 MUNICIPIUL TURDA

133 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



134 1 MUNICIPIUL TURDA

135 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



136 1 MUNICIPIUL TURDA

137 1 MUNICIPIUL TURDA

138 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



139 1 MUNICIPIUL TURDA

140 1 MUNICIPIUL TURDA

141 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



142 1 MUNICIPIUL TURDA

143 1 MUNICIPIUL TURDA

144 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



145 1 MUNICIPIUL TURDA

146 1 MUNICIPIUL TURDA

147 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



148 1 MUNICIPIUL TURDA

149 1 MUNICIPIUL TURDA

150 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



151 1 MUNICIPIUL TURDA

152 1 MUNICIPIUL TURDA

153 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



154 1 MUNICIPIUL TURDA

155 1 MUNICIPIUL TURDA

156 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



157 1 MUNICIPIUL TURDA

158 1 MUNICIPIUL TURDA

159 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



160 1 MUNICIPIUL TURDA

161 1 MUNICIPIUL TURDA

162 1 MUNICIPIUL TURDA

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari



163 1 MUNICIPIUL TURDA

164 1 MUNICIPIUL TURDA

165 1

A4. Activitati educationale pentru scolari

A4. Activitati educationale pentru scolari

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A6. Derularea campaniei de informare asupra 
importantei educatiei in comunitatile de romi din 
Turda 



166 1

167 1 MUNICIPIUL TURDA

168 1 MUNICIPIUL TURDA

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie



169 1 MUNICIPIUL TURDA

170 1 MUNICIPIUL TURDA

171 1

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

A5. A Doua Sansa pentru 50 tineri si adulti care 
nu si-au finalizat educatia obligatorie

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



172 1

173 1

174 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



175 1

176 1 MUNICIPIUL TURDA

177 1 MUNICIPIUL TURDA

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



178 1 MUNICIPIUL TURDA

179 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



180 1 MUNICIPIUL TURDA

181 1 MUNICIPIUL TURDA

182 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 



183 1 MUNICIPIUL TURDA

184 1 MUNICIPIUL TURDA

185 1 MUNICIPIUL TURDA

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A3 Activitati educationale pentru anteprescolari 
si prescolari 

A1. Managementul proiectului 



186 1 MUNICIPIUL TURDA

187 1 MUNICIPIUL TURDA

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 



188 1 MUNICIPIUL TURDA

189 1 MUNICIPIUL TURDA

190 1 MUNICIPIUL TURDA

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 



191 1 MUNICIPIUL TURDA

192 1 MUNICIPIUL TURDA

193 1 MUNICIPIUL TURDA

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 



194 1 MUNICIPIUL TURDA

195 1 MUNICIPIUL TURDA

196 1 MUNICIPIUL TURDA

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 

A1. Managementul proiectului 



197 1

198 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A1. Managementul proiectului 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A1. Managementul proiectului 



199 1

200 1

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A1. Managementul proiectului 

CENTRUL DE RESURSE 
PENTRU COMUNITATILE DE 
ROMI A1. Managementul proiectului 



201 1 MUNICIPIUL TURDA A1. Managementul proiectului 



Subactivitate Categorie

Subactivitatea 2.1

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda 

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari 

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari 

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari 

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari 

cheltuieli cu achiziția de active fixe 
corporale (altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de inventar, 
materii prime și materiale, inclusiv 
materiale consumabile

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli cu subventii/burse/premii

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli cu subventii/burse/premii

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli cu subventii/burse/premii

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli cu subventii/burse/premii

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli cu subventii/burse/premii

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli cu deplasarea



Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli cu deplasarea

Subactivitatea 2.1 cheltuieli cu servicii

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli cu servicii

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli cu servicii

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale



Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 1.1 cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 1.1 cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 1.1 cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 1.1 cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 1.1 cheltuieli de tip FEDR



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli de tip FEDR



Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli de tip FEDR



Subactivitatea 1.1 cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.2 Activitati de sprijin 
educational intensiv/meditatii (SEI) la 
matematica si limba romana, mentorat si 
activitati de recuperare scolara Scoala Mobila 
pentru 340 elevi din ciclul gimnazial cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale



Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 4.1 Activitati scoala dupa scoala 
(SDS) pentru 140 elevi din ciclul primar cheltuieli salariale

Subactivitatea 6.1 Derularea campaniei de 
informare asupra importantei educatiei in 
comunitatile de romi din Turda cheltuieli salariale



Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale



Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 5.1. A Doua Sansa pentru 50 
tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia 
obligatorie cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale



Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 3.1. Activitati educationale 
pentru anteprescolari si prescolari cheltuieli salariale

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68

Subactivitatea 1.1 cheltuieli indirecte conform art. 68



Subactivitatea 1.1
cheltuieli aferente managementului 
de proiect



Cheltuială
Tip 
cheltuială Achiziţia

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale de informare si 
publicitate

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie de materiale consumabile 
(birotica, papetarie) pentru 
derularea activitatilor educationale 
ale Partenerului CRCR A3 A4

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achiziție materiale didactice 
activitati educationale

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie pachete rechizite scolare 
pentru beneficiari SDS, SEI și 
Grădinițe Estivale

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati



cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achiziție materiale didactice 
activitati educationale

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie pachete rechizite scolare 
pentru beneficiari SDS, SEI și 
Grădinițe Estivale

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie de materiale consumabile 
(birotica, papetarie) pentru 
derularea activitatilor educationale 
ale Partenerului CRCR A3 A4

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie de materiale consumabile 
(birotica, papetarie) pentru 
derularea activitatilor educationale 
ale Partenerului CRCR A3 A4

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achiziție materiale didactice 
activitati educationale

cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie materiale consumabile si 
de papetarie pentru activitati 
educationale ale Partenerilor 
Asociati



cheltuieli cu achiziția de materii 
prime, materiale consumabile și 
alte produse similare necesare 
proiectului Directa

Achizitie pachete rechizite scolare 
pentru beneficiari SDS, SEI și 
Grădinițe Estivale

subventii Directa
Servicii catering pentru beneficiari, 
work-shop-uri și evenimente

subventii Directa
Servicii catering pentru beneficiari, 
work-shop-uri și evenimente

burse Directa

burse Directa

burse Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa



cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu deplasarea pentru 
personal propriu și experti implicati 
in implementarea proiectului Directa

cheltuieli cu servicii pentru 
organizarea de evenimente și 
cursuri de formare Directa

Servicii catering pentru beneficiari, 
work-shop-uri și evenimente

cheltuieli cu servicii pentru 
organizarea de evenimente și 
cursuri de formare Directa

Servicii catering pentru beneficiari, 
work-shop-uri și evenimente

cheltuieli cu servicii pentru 
organizarea de evenimente și 
cursuri de formare Directa

Servicii catering pentru beneficiari, 
work-shop-uri și evenimente

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa



cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli salariale cu personalul 
implicat in implementarea 
proiectului (în derularea 
activităților, altele decât 
management de proiect) Directa

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie mobilier

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT



cheltuieli de tip FEDR Directa

Achizitie de echipamente IT (3 
laptopuri) necesare pentru 
implementare A3 A4 A6

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa

Achizitie de echipamente IT (3 
laptopuri) necesare pentru 
implementare A3 A4 A6



cheltuieli de tip FEDR Directa
Achizitie microbuz școlar „Școala 
Mobilă”

cheltuieli de tip FEDR Directa

Achizitie de echipamente IT (3 
laptopuri) necesare pentru 
implementare A3 A4 A6

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie mobilier

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie mobilier

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT

cheltuieli de tip FEDR Directa Achizitie echipamente IT



cheltuieli de tip FEDR Directa
Achizitie microbuz școlar „Școala 
Mobilă”



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa



contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

contribuții sociale aferente 
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor 
asimilate acestora (contribuții 
angajați şi angajatori) Directa

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta

cheltuieli indirecte conform art. 68 
(1) (b) Indirecta



cheltuieli salariale cu managerul de 
proiect Directa



U.M.

1 8333.33 19

1 3600 19

4 5520.84 19

25 312.5 19

25 208.33 19

25 208.33 19

680 83.34 19

25 150 19

25 208.33 19

Produs/Serviciu Cantitate
Preţ unitar 
(fără TVA)

Procent 
valoare 
TVA

Achizitie servicii de editare si tiparire Materiale de informare 
si publicitate: 2 bannere 70x200cm, 2 roll-up 85x200cm, 100 
afise A3, 2000 brosuri A5, 2000 de fluturasi A6, 2000 pixuri 
personalizate si 400 mape de prezentare A4 pachet

Consumabile necesare derularii A4.2 buc

Materiale didactice necesare derularii Activitatilor 
educationale cu elevii beneficiari - Scoli

66,25% din costurile cu materialele didactice pentru scoli 
vor fi decontate pe subactivitatea 4.2

Pachete

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 4 - Scoala Teodor Murasanu
75% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.2 Luni

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 3 - Scoala Horea Closca si Crisan
50% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.2 Luni

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 1 - Scoala Andrei Saguna
50% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.2 Luni

Pachete rechizite scolare pentru cei 340 beneficiari SDS si 
mentorat
340 beneficiari x 2 pachete Pachete

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 2 - Scoala Avram Iancu
36% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.2 Luni

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 3 - Scoala Horea Closca si Crisan
50% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.1

Luni



25 150 19

25 208.33 19

4 2812.5 19

280 83.34 19

25 104.16 19

1 3600 19

25 116.67 19

1 4800 19

1 16680 19

25 833.36 19

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 2 - Scoala Avram Iancu
36% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.1

Luni

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 1 - Scoala Andrei Saguna
50% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.1 Luni

Materiale didactice necesare derularii Activitatilor 
educationale cu elevii beneficiari - Scoli

33.75% din costurile cu materialele didactice pentru scoli 
vor fi decontate pe subactivitatea 4.1 Pachete

Pachete rechizite scolare pentru cei 140 beneficiari SDS
140 beneficiari x 2 pachete 

Pachete

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 4 - Scoala Teodor Murasanu.
25% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A4.1 Luni

Consumabile necesare derularii A6 pachet

Achizitie de materiale consumabile (birotica, papetarie) 
pentru derularea activitatilor educationale ale Partenerului 
asociat 2 - Scoala Avram Iancu
28% din valoarea totala a materialelor consumabile se va 
deconta in cadrul subactivitatii A5.1 Luni

Consumabile necesare derularii A3 pachet

Achizitie materiale didactice necesare derularii Activitatilor 
educationale cu APS si PS beneficiari: jocuri cu litere, jocuri 
cu cifre, articole sportive, seturi pictura, set magnetic pt 
sortat si numarat, planse educationale, carti, carti audio - 
gradinita, seturi de constructie.

pachete

Achizitie materiale consumabile si papetarie pentru derulare 
activitati educationale ale Partenerului asociat 5 - Gr Dr Ioan 
Ratiu

25 luni x 1000 lei
luni



100 166.66 19

56000 6.66 9

2100 16.66 9

1050 70 0

100 100 0

4000 50 0

1 25000 19

1 5400 19

1 918 0

1 1800 19

Achizitie de materiale consumabile (pachete rechizite 
scolare) pentru cei 100 de prescolari beneficiari ai 
Gradinitelor Estivale

100 pachete x 200 lei/pachet
pachete

Servicii de catering pentru beneficiarii SDS (elevi ciclul 
primar) 140 beneficiari x 25 luni x 16 zile/luna Portii

Servicii de catering pentru beneficiarii gradinitelor estivale
(in total 100 beneficiari in cele 2 gradinite organizate)

100 beneficiari x 1 luna x 21 portii/luna. Rezulta 2100 portii. portii

Subventii pentru beneficiarii ADS
50 beneficiari X 21 luni 

burse

Subventii pentru beneficiarii gradinite estivale - 100 
beneficiari  burse

Burse - beneficiari anteprescolari si prescolari
160 beneficiari
50 lei / luna * 25 luni burse

Transport deplasare mentori SEI - 6 mentori SEI pachet

Transport personal propriu experti echipa implementare
Pentru deplasarea expertilor Partenerului 1, cu sediul in Cluj 
Napoca se va aloca costuri pentru deplasari -  expertul de 
educatie parentala, expertil activitati extracuriculare cat si 
expertul de campanie pachet

Diurna pentru experti implementare A4.2 buc

Transport personal propriu experti echipa implementare
Pentru deplasarea expertilor Partenerului 1, cu sediul in Cluj 
Napoca se va aloca costuri pentru deplasari -   expertul de 
campanie pachet



1 306 0

1 4166.66 19

1 8333.33 19

1 10800 19

1 1836 0

2 333.33 9

21 333.33 9

10 333.33 9

25 1168 0

Diurna experti implementare A6 buc

Transport mentor ADS - 1 mentor ADS pachet

Tranport mentori antrepescolari si prescolari - 2 
pachet

Transport personal propriu experti echipa implementare
Pentru deplasarea expertilor Partenerului 1, cu sediul in Cluj 
Napoca se va aloca costuri pentru deplasari -  expertul de 
educatie parentala, expertil activitati extracuriculare cat si 
expertul de campanie pachet

Diurna experti implementare A3 pachet

Servicii organizare evenimente (protocol) pentru conferinta 
de lansare si conferinta de inchidere proiect (2 conferinte) conferinte

Servicii organizare evenimente (protocol) intalniri de lucru, 
instruiri si mese rotunde ale Comitetului de sprijin. intalniri

Servicii organizare evenimente (protocol) pentru intalniri cu 
modele rome in scoli (10 intalniri)

intalniri

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 4 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna



25 1168 0

36 1707.6 0

25 1168 0

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 3 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - expert activitati extracuriculare 
pentru scolari, anteprescolari si prescolari
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
60% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 4.2 luna

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 2 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna



25 1168 0

25 1168 0

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 1 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 6 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna



25 1168 0

36 547.5 0

36 105.12 0

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 5 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - Expert educational 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET
25% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A4.2 Luni

Cheltuieli salariale NETE - OPERATOR GRUP TINTA
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET
6% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A4.2

Luna



25 1314 0

25 1314 0

25 1314 0

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 8 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 7 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 6 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni



25 1314 0

25 1314 0

25 1314 0

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 5 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 4 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 2 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni



36 1533 0

36 1533 0

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA1
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2 Luni

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA2
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2

Luni



36 1533 0

25 1168 0

25 1314 0

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA3
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2

Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 1  
RESPONSABIL ȘCOALA MOBILĂ 

Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 3 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni



36 1533 0

25 1314 0

25 1168 0

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA4 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2

Luni

Cheltuieli salariale NETE - Profesor 1 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 2  
RESPONSABIL ȘCOALA MOBILĂ 

Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni



25 1460 0

25 1460 0

25 1460 0

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 6 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 5
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 3 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni



25 1460 0

36 657 0

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 1 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA2
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni



36 657 0

25 1460 0

25 1460 0

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA3
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET  
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 10 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 8
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



25 1460 0

25 1460 0

36 657 0

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 7 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 14
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA4 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni



36 1068.72 0

25 1460 0

25 1460 0

Cheltuieli salariale NETE - OPERATOR GRUP TINTA
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET
61% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 4 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 9 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni



36 657 0

36 766.5 0

25 1460 0

Cheltuieli salariale NETE - responsabil activități SDS și SEI - 
PA1 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni

Cheltuieli salariale NETE - Expert educational 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET
35% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A4.1 luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 12
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



25 1460 0

25 1460 0

25 1460 0

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 11
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 2 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni

Cheltuieli salariale NETE - CADRU DIDACTIC 
RESPONSABIL SDS 13
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



36 1423 0

25 1168 0

25 1168 0

Cheltuieli salariale NETE - expert responsabil campanie si 
scoala mobila
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
50% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 6 luna

Cheltuieli salariale NETE - mentor ADS
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - PROFESOR  RESPONSABIL 
ADS  2
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni



25 876 0

25 1168 0

25 1168 0

Cheltuieli salariale NETE - profesor responsabil limbi străine 
module ADS 
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - PROFESOR  RESPONSABIL 
ADS  3
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni

Cheltuieli salariale NETE - PROFESOR  RESPONSABIL 
ADS  1
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni



25 1168 0

25 1168 0

36 1138.4 0

Cheltuieli salariale NETE -  mentor 2 anteprescolari si 
prescolari
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - mentor 1 anteprescolari si 
prescolari
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - expert activitati extracuriculare 
pentru scolari, anteprescolari si prescolari
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
40% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 3 luna



36 2846 0

36 1423 0

25 876 0

Cheltuieli salariale NETE - expert educatie parentala
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - expert responsabil campanie si 
scoala mobila
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
50% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 3 luna

Cheltuieli salariale NETE - Educator 4 pentru activitatile cu 
prescolarii
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni



25 876 0

4 1752 0

Cheltuieli salariale NETE - Educator 3 pentru activitatile cu 
prescolarii 
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni

Cheltuieli salariale NETE - Educator 1 pentru activitatile cu 
prescolarii – Gradinite estivale 
Norma: 4h/zi*21 zile*4 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni



25 876 0

36 2190 0

Cheltuieli salariale NETE - Educator 1 pentru activitatile cu 
prescolarii
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni

Cheltuieli salariale NETE - COORDONATOR ACTIVITATI 
EDUCATIONALE SI MENTORAT ANTEPRESCOLARI SI 
PRESCOLARI
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET

luni



36 876 0

25 876 0

Cheltuieli salariale NETE - Expert educational 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET
40% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A3.1

luni

Cheltuieli salariale NETE - Educator 2 pentru activitatile cu 
prescolarii 
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni Experienta profesionala: intre 0 
- 5 ani 
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luna



36 578.16 0

4 1752 0

6 416.66 19

1 1666.67 19

1 2500.01 19

2 3333.34 19

1 1666.68 19

Cheltuieli salariale NETE - OPERATOR GRUP TINTA
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET
33% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A3.1 luni

Cheltuieli salariale NETE - Educator 2 pentru activitatile cu 
prescolarii – Gradinite estivale 
Norma: 4h/zi*21 zile*4 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luna

Mobilier birouri implementare proiect - Scaune ergonomic 
pentru echipa de management
6 bucati (1 manager proiect, 1 asistent manager, 1 
responsabil resurse umane, 1 responsabil achizitii, 1 
consilier juridic, 1 responsabil financiar contabil) buc

Aparat foto 
DSLR compact, rezolutie 18 megapixeli, ISO 100 - 6.400, 
card memorie minim 32 GB, cu geanta foto. buc

Camera video
Inregistrare Full HD Progresiva 1920x1080, cu trepied din 
aluminiu si picioare de cauciuc. buc

Laptop
Procesor i7, 15.6", 8GB RAM, HDD 1TB, placa video 4GB, 
Sistem de Operare Windows 10 buc

Videoproiector
XGA, minim 3200 lumeni, optiuni conectare cabul RGB si 
HDMI buc



1 3333.33 19

2 1666.67 19

4 2916.84 19

2 3333.34 19

2 3333.34 19

2 1666.68 19

1 3333.33 19

Laptop pentru derularea Activitatii4.2 buc

Videoproiector 
XGA, minim 3200 lumeni, optiuni conectare cablu RGB si 
HDMI

buc

All-In-One PC (4 bucati)
(Procesor Intel® Core™ i3-6100T (3M Cache, 3.20 GHz), 
Skylake, 20""HD+, 4GB, 500GB @7200rpm, Intel HD 
Graphics 530, Windows 10, Tastatura+Mouse)

buc

Laptop
Procesor i7, 15.6", 8GB RAM, HDD 1TB, placa video 4GB, 
Sistem de Operare Windows 10

buc

Laptop
Procesor i7, 15.6"", 8GB RAM, HDD 1TB, placa video 4GB, 
Sistem de Operare Windows 10 buc

Videoproiector
XGA, minim 3200 lumeni, optiuni conectare cablu RGB si 
HDMI

buc

Laptop necesar derularii activitatii A6 buc



1 32033.45 19

1 3333.33 19

55 333.33 19

10 666.67 19

1 3333.33 19

5 2916.84 19

2 1666.67 19

Microbuz scolar - „Scoala Mobila” - concept inovativ.
(VW CrafterGP  35 SL Furgon   140CP EU6 ,  140 CP/103 
KW, 6, Cutie de viteze manuala, dotat si utilat pentru 
activitati scolare multiple. conform ofertei si randarilor 3D 
atasate) buc

laptop necesar derularii activitatii 3 buc

Set masa+scaun gradinita (55 seturi)
Masa - patrata, reglabila pe inaltime, pal melaminat, colturi 
si muchii rotunjite, canturi protejate
Scaun - din lemn lacuit, configurat anatomic, dimensiuni 
300x300x350 set

Dulap materiale didactice gradinita (10 bucati - cate 2 in 
fiecare sediu de gradinita)
6 usi, pal melaminat, canturi protejate, manere si picioare 
din lemn masiv, Dimensiuni (Lxlxh) mm: 800 x 400 x 1240 buc

Laptop 
Procesor i7, 15.6", 8GB RAM, HDD 1TB, placa video 4GB, 
Sistem de Operare Windows 10 buc

All-In-One PC (5 bucati)
(Procesor Intel® Core™ i3-6100T (3M Cache, 3.20 GHz), 
Skylake, 20"HD+, 4GB, 500GB @7200rpm, Intel HD 
Graphics 530, Windows 10, Tastatura+Mouse) buc

Videoproiector XGA, minim 3200 lumeni, optiuni conectare 
cabul RGB si HDMI (2 bucati - unul pt. PA1 - gradinita 
Waldorf, structura din cadrul Scolii Andrei Saguna, unul pt. 
PA 5 - gradinita Dr. Ioan Ratiu) buc



1 288299.16 19

Achizitie microbuz scolar - „Scoala Mobila” - concept 
inovativ. (VW CrafterGP 35 SL Furgon 140CP EU6 , 140 
CP/103 KW, 6, Cutie de viteze manuala, dotat si utilat 
pentru activitati scolare multiple. conform ofertei si randarilor 
3D atasate)
Suma reprezinta 90% din valoarea achizitiei. Diferenta de 
10% va fi decontata pe activitatea A6. buc



36 3057 0

25 873 0

36 1277.4 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - MANAGER DE PROIECT
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 si 10 ani
Rata orara: 48,65 lei/ora NET

Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 4 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - expert activitati extracuriculare pentru scolari, 
anteprescolari si prescolari
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
60% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 4.2 luna



25 873 0

25 873 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 3 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 2 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna



25 873 0

25 873 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 6 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 1 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna



25 873 0

25 983 0

25 983 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 5 SEI
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 5 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 4 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni



25 983 0

25 983 0

36 78.6 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 3 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 2 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) -  OPERATOR GRUP TINTA
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET
6% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A4.2

Luni



25 983 0

36 1145.9 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 1 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) -  responsabil activități SDS și SEI - PA2 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2 Luni



36 1145.9 0

36 1145.9 0

25 873 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) -  responsabil activități SDS și SEI - PA3 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2 Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) -  responsabil activități SDS și SEI - PA4 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2 Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC 2  RESPONSABIL 
ȘCOALA MOBILĂ 

Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni



36 1145.9 0

25 873 0

36 409.25 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) -  responsabil activități SDS și SEI - PA1
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
70% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.2 Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC 1  RESPONSABIL 
ȘCOALA MOBILĂ 

Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani

Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Expert educational 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET
25% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A4.2 Luni



25 983 0

25 983 0

25 983 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 8 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 7 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Profesor 6 responsabil SEI
Norma: 3h/zi*21 zile*25 luni

Experienta profesionala: intre 0 si 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni



36 491.1 0

36 491.1 0

25 1092 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - responsabil activități SDS și SEI - PA2
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - responsabil activități SDS și SEI - PA1 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1"

Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 10
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



25 1092 0

25 1092 0

25 1092 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 8 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 6 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 4 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



36 491.1 0

25 1092 0

25 1092 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - responsabil activități SDS și SEI - PA3 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 14
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 3 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



25 1092 0

25 1092 0

25 1092 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 5 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 13
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 12
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



25 1092 0

25 1092 0

36 572.95 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 11
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 9 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Expert educational Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET
35% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A3.1

luni



36 799.1 0

36 491.1 0

25 1092 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - OPERATOR GRUP TINTA
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET
61% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - responsabil activități SDS și SEI - PA4 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET 
30% din costurile salariale aferente pozitiei se vor deconta 
pe Sub A4.1 Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 7 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni



25 1092 0

25 1092 0

36 1064.5 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 1 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CADRU DIDACTIC RESPONSABIL SDS 2 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora NET

Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - expert responsabil campanie si scoala mobila
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
50% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 3 luna



25 873 0

25 655 0

25 873 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor ADS
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - profesor  responsabil limbi străine module ADS 
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - PROFESOR  RESPONSABIL ADS  1
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni



25 873 0

25 873 0

25 873 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - PROFESOR  RESPONSABIL ADS 3
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - PROFESOR  RESPONSABIL ADS  2
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,09 lei/ora NET Luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 2 anteprescolari si prescolari
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna



25 873 0

36 851.6 0

36 1064.5 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - mentor 1 anteprescolari si prescolari
Norma: 4h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 13,90 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - expert activitati extracuriculare pentru scolari, 
anteprescolari si prescolari
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
40% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 3 luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - expert responsabil campanie si scoala mobila
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET
50% din costurile salariale pentru expert activitati 
extracuriculare pentru scolari, anteprescolari si prescolari 
vor fi decontate din Act 3 luna



36 2129 0

25 655 0

25 655 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - expert educatie parentala
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 45,17 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Educator 4 pentru activitatile cu prescolarii 
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Educator 3 pentru activitatile cu prescolarii
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni



36 1637 0

25 655 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - COORDONATOR ACTIVITATI 
EDUCATIONALE SI MENTORAT ANTEPRESCOLARI SI 
PRESCOLARI
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET

luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Educator 2 pentru activitatile cu prescolarii
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luna



4 1310 0

4 1310 0

25 655 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Educator 2 pentru activitatile cu prescolarii – 
Gradinite estivale 
Norma: 4h/zi*21 zile*4 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Educator 1 pentru activitatile cu prescolarii – 
Gradinite estivale 
Norma: 4h/zi*21 zile*4 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Educator 1 pentru activitatile cu prescolarii 
Norma: 2h/zi*21 zile*25 luni
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET luna



36 432.3 0

36 654.8 0

LUNA 36 1092 0

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - OPERATOR GRUP TINTA
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 0 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET
33% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A3.1 luni

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - Expert educational 
Norma: 3h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 34,75 lei/ora NET
40% din costurile salariale aferente pozitiei de expert 
educational se vor deconta pe Sub A3.1 luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - CONSILIER JURIDIC
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 1 - 5 ani
Rata orara: 34.76 lei/ora NET



36 1460 0

36 2620 0

Cheltuieli salariale NETE - CONSILIER JURIDIC
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 1 - 5 ani
Rata orara: 34.76 lei/ora NET

luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) -  ASISTENT MANAGER
Norma: 8h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 1 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET

luna



36 3504 0

36 349 0

LUNA 20 1092 0

Cheltuieli salariale NETE - ASISTENT MANAGER
Norma: 8h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 1 - 5 ani
Rata orara: 20,85 lei/ora NET

luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - RESPONSABIL RESURSE UMANE 
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 5 si 10 ani 
Rata orara: 9,72 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - SOFER SCOALA MOBILA
Norma: 4h/zi*21 zile*20 luni
Experienta profesionala: peste 5 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora



36 467 0

20 1460 0

36 306 0

Cheltuieli salariale NETE - RESPONSABIL RESURSE 
UMANE
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni 
Experienta profesionala: intre 5 si 10 ani 
Rata orara: 9,72 lei/ora NET luna

Cheltuieli salariale NETE - SOFER SCOALA MOBILA
Norma: 4h/zi*21 zile*20 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 17,38 lei/ora

luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - RESPONSABIL FINANCIAR CONTABIL
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 9,72 lei/ora NET

luna



36 408 0

36 306 0

36 408 0

Cheltuieli salariale NETE - RESPONSABIL FINANCIAR 
CONTABIL
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 9,72 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - RESPONSABIL ACHIZITII
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 9,72 lei/ora NET

luna

Cheltuieli salariale NETE - RESPONSABIL ACHIZITII
Norma: 2H/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 9,72 lei/ora NET

luna



36 1022 0

36 764 0

Cheltuieli salariale NETE - RESPONSABIL FINANCIAR
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 24,32 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - RESPONSABIL RESURSE UMANE
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: peste 3 ani
Rata orara: 24,32 lei/ora NET luna



36 1022 0

36 764 0

Cheltuieli salariale NETE - RESPONSABIL RESURSE 
UMANE
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: peste 3 ani
Rata orara: 24,32 lei/ora NET luna

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi 
angajatori) - RESPONSABIL FINANCIAR
Norma: 2h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 - 10 ani
Rata orara: 24,32 lei/ora NET luna



36 4087 0

Cheltuieli salariale NETE - MANAGER DE PROIECT
Norma: 4h/zi*21 zile*36 luni
Experienta profesionala: intre 5 si 10 ani
Rata orara: 48,65 lei/ora NET

Luni



100 0 8333.33 1583.33 0 0 9916.66 9916.66 0

100 0 3600 684 0 0 4284 4284 0

100 0 22083.36 4195.84 0 0 26279.2 26279.2 0

100 0 7812.5 1484.38 0 0 9296.88 9296.88 0

100 0 5208.25 989.57 0 0 6197.82 6197.82 0

100 0 5208.25 989.57 0 0 6197.82 6197.82 0

100 0 56671.2 10767.53 0 0 67438.73 67438.73 0

100 0 3750 712.5 0 0 4462.5 4462.5 0

100 0 5208.25 989.57 0 0 6197.82 6197.82 0

Procent 
Less

Procent 
More Eligibile

TVA 
eligibile Neeligibile

TVA 
neeligibile

Total 
eligibile

Total 
eligibile 
Less

Total 
eligibile 
More



100 0 3750 712.5 0 0 4462.5 4462.5 0

100 0 5208.25 989.57 0 0 6197.82 6197.82 0

100 0 11250 2137.5 0 0 13387.5 13387.5 0

100 0 23335.2 4433.69 0 0 27768.89 27768.89 0

100 0 2604 494.76 0 0 3098.76 3098.76 0

100 0 3600 684 0 0 4284 4284 0

100 0 2916.75 554.18 0 0 3470.93 3470.93 0

100 0 4800 912 0 0 5712 5712 0

100 0 16680 3169.2 0 0 19849.2 19849.2 0

100 0 20834 3958.46 0 0 24792.46 24792.46 0



100 0 16666 3166.54 0 0 19832.54 19832.54 0

100 0 372960 33566.4 0 0 406526.4 406526.4 0

100 0 34986 3148.74 0 0 38134.74 38134.74 0

100 0 73500 0 0 0 73500 73500 0

100 0 10000 0 0 0 10000 10000 0

100 0 200000 0 0 0 200000 200000 0

100 0 25000 4750 0 0 29750 29750 0

100 0 5400 1026 0 0 6426 6426 0

100 0 918 0 0 0 918 918 0

100 0 1800 342 0 0 2142 2142 0



100 0 306 0 0 0 306 306 0

100 0 4166.66 791.67 0 0 4958.33 4958.33 0

100 0 8333.33 1583.33 0 0 9916.66 9916.66 0

100 0 10800 2052 0 0 12852 12852 0

100 0 1836 0 0 0 1836 1836 0

100 0 666.66 60 0 0 726.66 726.66 0

100 0 6999.93 629.99 0 0 7629.92 7629.92 0

100 0 3333.3 300 0 0 3633.3 3633.3 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0



100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 61473.6 0 0 0 61473.6 61473.6 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0



100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0



100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 19710 0 0 0 19710 19710 0

100 0 3784.32 0 0 0 3784.32 3784.32 0



100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0

100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0

100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0



100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0

100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0

100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0



100 0 55188 0 0 0 55188 55188 0

100 0 55188 0 0 0 55188 55188 0



100 0 55188 0 0 0 55188 55188 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0



100 0 55188 0 0 0 55188 55188 0

100 0 32850 0 0 0 32850 32850 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0



100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0



100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 23652 0 0 0 23652 23652 0



100 0 23652 0 0 0 23652 23652 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0



100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 23652 0 0 0 23652 23652 0



100 0 38473.92 0 0 0 38473.92 38473.92 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0



100 0 23652 0 0 0 23652 23652 0

100 0 27594 0 0 0 27594 27594 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0



100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0

100 0 36500 0 0 0 36500 36500 0



100 0 51228 0 0 0 51228 51228 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0



100 0 21900 0 0 0 21900 21900 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0



100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 40982.4 0 0 0 40982.4 40982.4 0



100 0 102456 0 0 0 102456 102456 0

100 0 51228 0 0 0 51228 51228 0

100 0 21900 0 0 0 21900 21900 0



100 0 21900 0 0 0 21900 21900 0

100 0 7008 0 0 0 7008 7008 0



100 0 21900 0 0 0 21900 21900 0

100 0 78840 0 0 0 78840 78840 0



100 0 31536 0 0 0 31536 31536 0

100 0 21900 0 0 0 21900 21900 0



100 0 20813.76 0 0 0 20813.76 20813.76 0

100 0 7008 0 0 0 7008 7008 0

100 0 2499.96 474.99 0 0 2974.95 2974.95 0

100 0 1666.67 316.67 0 0 1983.34 1983.34 0

100 0 2500.01 475 0 0 2975.01 2975.01 0

100 0 6666.68 1266.67 0 0 7933.35 7933.35 0

100 0 1666.68 316.67 0 0 1983.35 1983.35 0



100 0 3333.33 633.33 0 0 3966.66 3966.66 0

100 0 3333.34 633.33 0 0 3966.67 3966.67 0

100 0 11667.36 2216.8 0 0 13884.16 13884.16 0

100 0 6666.68 1266.67 0 0 7933.35 7933.35 0

100 0 6666.68 1266.67 0 0 7933.35 7933.35 0

100 0 3333.36 633.34 0 0 3966.7 3966.7 0

100 0 3333.33 633.33 0 0 3966.66 3966.66 0



100 0 32033.45 6086.36 0 0 38119.81 38119.81 0

100 0 3333.33 633.33 0 0 3966.66 3966.66 0

100 0 18333.15 3483.3 0 0 21816.45 21816.45 0

100 0 6666.7 1266.67 0 0 7933.37 7933.37 0

100 0 3333.33 633.33 0 0 3966.66 3966.66 0

100 0 14584.2 2771 0 0 17355.2 17355.2 0

100 0 3333.34 633.33 0 0 3966.67 3966.67 0



100 0 288299.16 54776.84 0 0 343076 343076 0



100 0 110052 0 0 0 110052 110052 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 45986.4 0 0 0 45986.4 45986.4 0



100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0



100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0



100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0

100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0



100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0

100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0

100 0 2829.6 0 0 0 2829.6 2829.6 0



100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0

100 0 41252.4 0 0 0 41252.4 41252.4 0



100 0 41252.4 0 0 0 41252.4 41252.4 0

100 0 41252.4 0 0 0 41252.4 41252.4 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0



100 0 41252.4 0 0 0 41252.4 41252.4 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 14733 0 0 0 14733 14733 0



100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0

100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0

100 0 24575 0 0 0 24575 24575 0



100 0 17679.6 0 0 0 17679.6 17679.6 0

100 0 17679.6 0 0 0 17679.6 17679.6 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0



100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0



100 0 17679.6 0 0 0 17679.6 17679.6 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0



100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0



100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 20626.2 0 0 0 20626.2 20626.2 0



100 0 28767.6 0 0 0 28767.6 28767.6 0

100 0 17679.6 0 0 0 17679.6 17679.6 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0



100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 27300 0 0 0 27300 27300 0

100 0 38322 0 0 0 38322 38322 0



100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 16375 0 0 0 16375 16375 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0



100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0



100 0 21825 0 0 0 21825 21825 0

100 0 30657.6 0 0 0 30657.6 30657.6 0

100 0 38322 0 0 0 38322 38322 0



100 0 76644 0 0 0 76644 76644 0

100 0 16375 0 0 0 16375 16375 0

100 0 16375 0 0 0 16375 16375 0



100 0 58932 0 0 0 58932 58932 0

100 0 16375 0 0 0 16375 16375 0



100 0 5240 0 0 0 5240 5240 0

100 0 5240 0 0 0 5240 5240 0

100 0 16375 0 0 0 16375 16375 0



100 0 15562.8 0 0 0 15562.8 15562.8 0

100 0 23572.8 0 0 0 23572.8 23572.8 0

100 0 39312 0 0 0 39312 39312 0



100 0 52560 0 0 0 52560 52560 0

100 0 94320 0 0 0 94320 94320 0



100 0 126144 0 0 0 126144 126144 0

100 0 12564 0 0 0 12564 12564 0

100 0 21840 0 0 0 21840 21840 0



100 0 16812 0 0 0 16812 16812 0

100 0 29200 0 0 0 29200 29200 0

100 0 11016 0 0 0 11016 11016 0



100 0 14688 0 0 0 14688 14688 0

100 0 11016 0 0 0 11016 11016 0

100 0 14688 0 0 0 14688 14688 0



100 0 36792 0 0 0 36792 36792 0

100 0 27504 0 0 0 27504 27504 0



100 0 36792 0 0 0 36792 36792 0

100 0 27504 0 0 0 27504 27504 0



100 0 147132 0 0 0 147132 147132 0



UE

9916.66 9916.66 0 9718.32 9718.32 0 8429.161 8429.161 0

4284 4284 0 4284 4284 0 3641.4 3641.4 0

26279.2 26279.2 0 25753.61 25753.61 0 22337.32 22337.32 0

9296.88 9296.88 0 9110.94 9110.94 0 7902.348 7902.348 0

6197.82 6197.82 0 6073.86 6073.86 0 5268.147 5268.147 0

6197.82 6197.82 0 6073.86 6073.86 0 5268.147 5268.147 0

67438.73 67438.73 0 66089.95 66089.95 0 57322.9205 57322.9205 0

4462.5 4462.5 0 4373.25 4373.25 0 3793.125 3793.125 0

6197.82 6197.82 0 6073.86 6073.86 0 5268.147 5268.147 0

Public Public Less
Public 
More

Neramburs
abil

Neramburs
abil Less

Neramburs
abil More UE Less UE More



4462.5 4462.5 0 4373.25 4373.25 0 3793.125 3793.125 0

6197.82 6197.82 0 6073.86 6073.86 0 5268.147 5268.147 0

13387.5 13387.5 0 13119.75 13119.75 0 11379.375 11379.375 0

27768.89 27768.89 0 27213.51 27213.51 0 23603.5565 23603.5565 0

3098.76 3098.76 0 3036.78 3036.78 0 2633.946 2633.946 0

4284 4284 0 4284 4284 0 3641.4 3641.4 0

3470.93 3470.93 0 3401.51 3401.51 0 2950.2905 2950.2905 0

5712 5712 0 5712 5712 0 4855.2 4855.2 0

19849.2 19849.2 0 19452.21 19452.21 0 16871.82 16871.82 0

24792.46 24792.46 0 24296.61 24296.61 0 21073.591 21073.591 0



19832.54 19832.54 0 19435.88 19435.88 0 16857.659 16857.659 0

406526.4 406526.4 0 398395.87 398395.87 0 345547.44 345547.44 0

38134.74 38134.74 0 37372.04 37372.04 0 32414.529 32414.529 0

73500 73500 0 72030 72030 0 62475 62475 0

10000 10000 0 9800 9800 0 8500 8500 0

200000 200000 0 196000 196000 0 170000 170000 0

29750 29750 0 29750 29750 0 25287.5 25287.5 0

6426 6426 0 6426 6426 0 5462.1 5462.1 0

918 918 0 918 918 0 780.3 780.3 0

2142 2142 0 2142 2142 0 1820.7 1820.7 0



306 306 0 306 306 0 260.1 260.1 0

4958.33 4958.33 0 4958.33 4958.33 0 4214.5805 4214.5805 0

9916.66 9916.66 0 9916.66 9916.66 0 8429.161 8429.161 0

12852 12852 0 12852 12852 0 10924.2 10924.2 0

1836 1836 0 1836 1836 0 1560.6 1560.6 0

726.66 726.66 0 712.12 712.12 0 617.661 617.661 0

7629.92 7629.92 0 7477.32 7477.32 0 6485.432 6485.432 0

3633.3 3633.3 0 3560.63 3560.63 0 3088.305 3088.305 0

29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0



29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0

61473.6 61473.6 0 61473.6 61473.6 0 52252.56 52252.56 0

29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0



29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0

29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0



29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0

19710 19710 0 19315.8 19315.8 0 16753.5 16753.5 0

3784.32 3784.32 0 3708.63 3708.63 0 3216.672 3216.672 0



32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0

32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0

32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0



32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0

32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0

32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0



55188 55188 0 54084.24 54084.24 0 46909.8 46909.8 0

55188 55188 0 54084.24 54084.24 0 46909.8 46909.8 0



55188 55188 0 54084.24 54084.24 0 46909.8 46909.8 0

29200 29200 0 28616 28616 0 24820 24820 0

32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0



55188 55188 0 54084.24 54084.24 0 46909.8 46909.8 0

32850 32850 0 32193 32193 0 27922.5 27922.5 0

29200 29200 0 28616 28616 0 24820 24820 0



36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0



36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

23652 23652 0 23178.96 23178.96 0 20104.2 20104.2 0



23652 23652 0 23178.96 23178.96 0 20104.2 20104.2 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0



36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

23652 23652 0 23178.96 23178.96 0 20104.2 20104.2 0



38473.92 38473.92 0 37704.44 37704.44 0 32702.832 32702.832 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0



23652 23652 0 23178.96 23178.96 0 20104.2 20104.2 0

27594 27594 0 27042.12 27042.12 0 23454.9 23454.9 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0



36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0

36500 36500 0 35770 35770 0 31025 31025 0



51228 51228 0 51228 51228 0 43543.8 43543.8 0

29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0

29200 29200 0 28616 28616 0 24820 24820 0



21900 21900 0 21462 21462 0 18615 18615 0

29200 29200 0 28616 28616 0 24820 24820 0

29200 29200 0 28616 28616 0 24820 24820 0



29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0

29200 29200 0 29200 29200 0 24820 24820 0

40982.4 40982.4 0 40982.4 40982.4 0 34835.04 34835.04 0



102456 102456 0 102456 102456 0 87087.6 87087.6 0

51228 51228 0 51228 51228 0 43543.8 43543.8 0

21900 21900 0 21462 21462 0 18615 18615 0



21900 21900 0 21462 21462 0 18615 18615 0

7008 7008 0 6867.84 6867.84 0 5956.8 5956.8 0



21900 21900 0 21462 21462 0 18615 18615 0

78840 78840 0 77263.2 77263.2 0 67014 67014 0



31536 31536 0 30905.28 30905.28 0 26805.6 26805.6 0

21900 21900 0 21462 21462 0 18615 18615 0



20813.76 20813.76 0 20397.48 20397.48 0 17691.696 17691.696 0

7008 7008 0 6867.84 6867.84 0 5956.8 5956.8 0

2974.95 2974.95 0 2915.45 2915.45 0 2528.7075 2528.7075 0

1983.34 1983.34 0 1943.67 1943.67 0 1685.839 1685.839 0

2975.01 2975.01 0 2915.5 2915.5 0 2528.7585 2528.7585 0

7933.35 7933.35 0 7774.68 7774.68 0 6743.3475 6743.3475 0

1983.35 1983.35 0 1943.68 1943.68 0 1685.8475 1685.8475 0



3966.66 3966.66 0 3966.66 3966.66 0 3371.661 3371.661 0

3966.67 3966.67 0 3887.34 3887.34 0 3371.6695 3371.6695 0

13884.16 13884.16 0 13606.47 13606.47 0 11801.536 11801.536 0

7933.35 7933.35 0 7774.68 7774.68 0 6743.3475 6743.3475 0

7933.35 7933.35 0 7774.68 7774.68 0 6743.3475 6743.3475 0

3966.7 3966.7 0 3887.36 3887.36 0 3371.695 3371.695 0

3966.66 3966.66 0 3966.66 3966.66 0 3371.661 3371.661 0



38119.81 38119.81 0 37357.41 37357.41 0 32401.8385 32401.8385 0

3966.66 3966.66 0 3966.66 3966.66 0 3371.661 3371.661 0

21816.45 21816.45 0 21380.12 21380.12 0 18543.9825 18543.9825 0

7933.37 7933.37 0 7774.7 7774.7 0 6743.3645 6743.3645 0

3966.66 3966.66 0 3887.32 3887.32 0 3371.661 3371.661 0

17355.2 17355.2 0 17008.09 17008.09 0 14751.92 14751.92 0

3966.67 3966.67 0 3887.33 3887.33 0 3371.6695 3371.6695 0



343076 343076 0 336214.48 336214.48 0 291614.6 291614.6 0



110052 110052 0 107850.96 107850.96 0 93544.2 93544.2 0

21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0

45986.4 45986.4 0 45986.4 45986.4 0 39088.44 39088.44 0



21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0

21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0



21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0

21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0



21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0

24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0

24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0



24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0

24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0

2829.6 2829.6 0 2773 2773 0 2405.16 2405.16 0



24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0

41252.4 41252.4 0 40427.35 40427.35 0 35064.54 35064.54 0



41252.4 41252.4 0 40427.35 40427.35 0 35064.54 35064.54 0

41252.4 41252.4 0 40427.35 40427.35 0 35064.54 35064.54 0

21825 21825 0 21388.5 21388.5 0 18551.25 18551.25 0



41252.4 41252.4 0 40427.35 40427.35 0 35064.54 35064.54 0

21825 21825 0 21388.5 21388.5 0 18551.25 18551.25 0

14733 14733 0 14438.34 14438.34 0 12523.05 12523.05 0



24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0

24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0

24575 24575 0 24083.5 24083.5 0 20888.75 20888.75 0



17679.6 17679.6 0 17326 17326 0 15027.66 15027.66 0

17679.6 17679.6 0 17326 17326 0 15027.66 15027.66 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0



27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0



17679.6 17679.6 0 17326 17326 0 15027.66 15027.66 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0



27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0



27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

20626.2 20626.2 0 20213.67 20213.67 0 17532.27 17532.27 0



28767.6 28767.6 0 28192.24 28192.24 0 24452.46 24452.46 0

17679.6 17679.6 0 17326 17326 0 15027.66 15027.66 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0



27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

27300 27300 0 26754 26754 0 23205 23205 0

38322 38322 0 38322 38322 0 32573.7 32573.7 0



21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0

16375 16375 0 16047.5 16047.5 0 13918.75 13918.75 0

21825 21825 0 21388.5 21388.5 0 18551.25 18551.25 0



21825 21825 0 21388.5 21388.5 0 18551.25 18551.25 0

21825 21825 0 21388.5 21388.5 0 18551.25 18551.25 0

21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0



21825 21825 0 21825 21825 0 18551.25 18551.25 0

30657.6 30657.6 0 30657.6 30657.6 0 26058.96 26058.96 0

38322 38322 0 38322 38322 0 32573.7 32573.7 0



76644 76644 0 76644 76644 0 65147.4 65147.4 0

16375 16375 0 16047.5 16047.5 0 13918.75 13918.75 0

16375 16375 0 16047.5 16047.5 0 13918.75 13918.75 0



58932 58932 0 57753.36 57753.36 0 50092.2 50092.2 0

16375 16375 0 16047.5 16047.5 0 13918.75 13918.75 0



5240 5240 0 5135.2 5135.2 0 4454 4454 0

5240 5240 0 5135.2 5135.2 0 4454 4454 0

16375 16375 0 16047.5 16047.5 0 13918.75 13918.75 0



15562.8 15562.8 0 15251.54 15251.54 0 13228.38 13228.38 0

23572.8 23572.8 0 23101.34 23101.34 0 20036.88 20036.88 0

39312 39312 0 38525.76 38525.76 0 33415.2 33415.2 0



52560 52560 0 51508.8 51508.8 0 44676 44676 0

94320 94320 0 92433.6 92433.6 0 80172 80172 0



126144 126144 0 123621.12 123621.12 0 107222.4 107222.4 0

12564 12564 0 12312.72 12312.72 0 10679.4 10679.4 0

21840 21840 0 21403.2 21403.2 0 18564 18564 0



16812 16812 0 16475.76 16475.76 0 14290.2 14290.2 0

29200 29200 0 28616 28616 0 24820 24820 0

11016 11016 0 10795.68 10795.68 0 9363.6 9363.6 0



14688 14688 0 14394.24 14394.24 0 12484.8 12484.8 0

11016 11016 0 10795.68 10795.68 0 9363.6 9363.6 0

14688 14688 0 14394.24 14394.24 0 12484.8 12484.8 0



36792 36792 0 36792 36792 0 31273.2 31273.2 0

27504 27504 0 27504 27504 0 23378.4 23378.4 0



36792 36792 0 36792 36792 0 31273.2 31273.2 0

27504 27504 0 27504 27504 0 23378.4 23378.4 0



147132 147132 0 144189.36 144189.36 0 125062.2 125062.2 0



1289.159 1289.159 0 198.34 198.34 0

642.6 642.6 0 0 0 0

3416.29 3416.29 0 525.59 525.59 0

1208.592 1208.592 0 185.94 185.94 0

805.713 805.713 0 123.96 123.96 0

805.713 805.713 0 123.96 123.96 0

8767.0295 8767.0295 0 1348.78 1348.78 0

580.125 580.125 0 89.25 89.25 0

805.713 805.713 0 123.96 123.96 0

Buget de 
stat

Buget de 
stat Less

Buget de 
stat More

Contribuţie 
proprie

Contribuţie 
proprie 
Less

Contribuţie 
proprie 
More Ajutor de stat



580.125 580.125 0 89.25 89.25 0

805.713 805.713 0 123.96 123.96 0

1740.375 1740.375 0 267.75 267.75 0

3609.9535 3609.9535 0 555.38 555.38 0

402.834 402.834 0 61.98 61.98 0

642.6 642.6 0 0 0 0

451.2195 451.2195 0 69.42 69.42 0

856.8 856.8 0 0 0 0

2580.39 2580.39 0 396.99 396.99 0

3223.019 3223.019 0 495.85 495.85 0



2578.221 2578.221 0 396.66 396.66 0

52848.43 52848.43 0 8130.53 8130.53 0

4957.511 4957.511 0 762.7 762.7 0

9555 9555 0 1470 1470 0

1300 1300 0 200 200 0

26000 26000 0 4000 4000 0

4462.5 4462.5 0 0 0 0

963.9 963.9 0 0 0 0

137.7 137.7 0 0 0 0

321.3 321.3 0 0 0 0



45.9 45.9 0 0 0 0

743.7495 743.7495 0 0 0 0

1487.499 1487.499 0 0 0 0

1927.8 1927.8 0 0 0 0

275.4 275.4 0 0 0 0

94.459 94.459 0 14.54 14.54 0

991.888 991.888 0 152.6 152.6 0

472.325 472.325 0 72.67 72.67 0

4380 4380 0 0 0 0



4380 4380 0 0 0 0

9221.04 9221.04 0 0 0 0

4380 4380 0 0 0 0



4380 4380 0 0 0 0

4380 4380 0 0 0 0



4380 4380 0 0 0 0

2562.3 2562.3 0 394.2 394.2 0

491.958 491.958 0 75.69 75.69 0



4270.5 4270.5 0 657 657 0

4270.5 4270.5 0 657 657 0

4270.5 4270.5 0 657 657 0



4270.5 4270.5 0 657 657 0

4270.5 4270.5 0 657 657 0

4270.5 4270.5 0 657 657 0



7174.44 7174.44 0 1103.76 1103.76 0

7174.44 7174.44 0 1103.76 1103.76 0



7174.44 7174.44 0 1103.76 1103.76 0

3796 3796 0 584 584 0

4270.5 4270.5 0 657 657 0



7174.44 7174.44 0 1103.76 1103.76 0

4270.5 4270.5 0 657 657 0

3796 3796 0 584 584 0



4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0



4745 4745 0 730 730 0

3074.76 3074.76 0 473.04 473.04 0



3074.76 3074.76 0 473.04 473.04 0

4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0



4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0

3074.76 3074.76 0 473.04 473.04 0



5001.608 5001.608 0 769.48 769.48 0

4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0



3074.76 3074.76 0 473.04 473.04 0

3587.22 3587.22 0 551.88 551.88 0

4745 4745 0 730 730 0



4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0

4745 4745 0 730 730 0



7684.2 7684.2 0 0 0 0

4380 4380 0 0 0 0

3796 3796 0 584 584 0



2847 2847 0 438 438 0

3796 3796 0 584 584 0

3796 3796 0 584 584 0



4380 4380 0 0 0 0

4380 4380 0 0 0 0

6147.36 6147.36 0 0 0 0



15368.4 15368.4 0 0 0 0

7684.2 7684.2 0 0 0 0

2847 2847 0 438 438 0



2847 2847 0 438 438 0

911.04 911.04 0 140.16 140.16 0



2847 2847 0 438 438 0

10249.2 10249.2 0 1576.8 1576.8 0



4099.68 4099.68 0 630.72 630.72 0

2847 2847 0 438 438 0



2705.784 2705.784 0 416.28 416.28 0

911.04 911.04 0 140.16 140.16 0

386.7425 386.7425 0 59.5 59.5 0

257.831 257.831 0 39.67 39.67 0

386.7415 386.7415 0 59.51 59.51 0

1031.3325 1031.3325 0 158.67 158.67 0

257.8325 257.8325 0 39.67 39.67 0



594.999 594.999 0 0 0 0

515.6705 515.6705 0 79.33 79.33 0

1804.934 1804.934 0 277.69 277.69 0

1031.3325 1031.3325 0 158.67 158.67 0

1031.3325 1031.3325 0 158.67 158.67 0

515.665 515.665 0 79.34 79.34 0

594.999 594.999 0 0 0 0



4955.5715 4955.5715 0 762.4 762.4 0

594.999 594.999 0 0 0 0

2836.1375 2836.1375 0 436.33 436.33 0

1031.3355 1031.3355 0 158.67 158.67 0

515.659 515.659 0 79.34 79.34 0

2256.17 2256.17 0 347.11 347.11 0

515.6605 515.6605 0 79.34 79.34 0



44599.88 44599.88 0 6861.52 6861.52 0



14306.76 14306.76 0 2201.04 2201.04 0

3273.75 3273.75 0 0 0 0

6897.96 6897.96 0 0 0 0



3273.75 3273.75 0 0 0 0

3273.75 3273.75 0 0 0 0



3273.75 3273.75 0 0 0 0

3273.75 3273.75 0 0 0 0



3273.75 3273.75 0 0 0 0

3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0

3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0



3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0

3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0

367.84 367.84 0 56.6 56.6 0



3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0

5362.81 5362.81 0 825.05 825.05 0



5362.81 5362.81 0 825.05 825.05 0

5362.81 5362.81 0 825.05 825.05 0

2837.25 2837.25 0 436.5 436.5 0



5362.81 5362.81 0 825.05 825.05 0

2837.25 2837.25 0 436.5 436.5 0

1915.29 1915.29 0 294.66 294.66 0



3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0

3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0

3194.75 3194.75 0 491.5 491.5 0



2298.34 2298.34 0 353.6 353.6 0

2298.34 2298.34 0 353.6 353.6 0

3549 3549 0 546 546 0



3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0



2298.34 2298.34 0 353.6 353.6 0

3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0



3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0



3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0

2681.4 2681.4 0 412.53 412.53 0



3739.78 3739.78 0 575.36 575.36 0

2298.34 2298.34 0 353.6 353.6 0

3549 3549 0 546 546 0



3549 3549 0 546 546 0

3549 3549 0 546 546 0

5748.3 5748.3 0 0 0 0



3273.75 3273.75 0 0 0 0

2128.75 2128.75 0 327.5 327.5 0

2837.25 2837.25 0 436.5 436.5 0



2837.25 2837.25 0 436.5 436.5 0

2837.25 2837.25 0 436.5 436.5 0

3273.75 3273.75 0 0 0 0



3273.75 3273.75 0 0 0 0

4598.64 4598.64 0 0 0 0

5748.3 5748.3 0 0 0 0



11496.6 11496.6 0 0 0 0

2128.75 2128.75 0 327.5 327.5 0

2128.75 2128.75 0 327.5 327.5 0



7661.16 7661.16 0 1178.64 1178.64 0

2128.75 2128.75 0 327.5 327.5 0



681.2 681.2 0 104.8 104.8 0

681.2 681.2 0 104.8 104.8 0

2128.75 2128.75 0 327.5 327.5 0



2023.16 2023.16 0 311.26 311.26 0

3064.46 3064.46 0 471.46 471.46 0

5110.56 5110.56 0 786.24 786.24 0



6832.8 6832.8 0 1051.2 1051.2 0

12261.6 12261.6 0 1886.4 1886.4 0



16398.72 16398.72 0 2522.88 2522.88 0

1633.32 1633.32 0 251.28 251.28 0

2839.2 2839.2 0 436.8 436.8 0



2185.56 2185.56 0 336.24 336.24 0

3796 3796 0 584 584 0

1432.08 1432.08 0 220.32 220.32 0



1909.44 1909.44 0 293.76 293.76 0

1432.08 1432.08 0 220.32 220.32 0

1909.44 1909.44 0 293.76 293.76 0



5518.8 5518.8 0 0 0 0

4125.6 4125.6 0 0 0 0



5518.8 5518.8 0 0 0 0

4125.6 4125.6 0 0 0 0



19127.16 19127.16 0 2942.64 2942.64 0



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

Subcategorie ajutor de stat Furnizat
Cofinanțar
e YEI



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0

NU 0



NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0

NU 0



NU 0



Justificare

Materialele de informare si publicitate vor fi folosite pentru vizibilitatea proiectului. Banner-ele si 
roll-up-urile vor fi montate la toate evenimentele publice / intalnirile de lucru din cadrul proiectului. 
Celelalte materiale vor fi distribuite in timpul campaniei de informare derulata in cadrul proiectului. 
Se vor realiza: 2 bannere 70x200cm, 2 roll-up 85x200cm, 100 afise A3, 2000 brosuri A5, 2000 de 
fluturasi A6, 2000 pixuri personalizate si 400 mape de prezentare A4.

Consumabile necesare derularii A4.2

"Materiale didactice necesare derularii Activitatilor educationale cu elevii beneficiari - Scoli

4 pachete x 10000 lei / pachet - cate un pachet pentru fiecare scoala.

66,25% din costurile cu materialele didactice pentru scoli vor fi decontate pe subactivitatea 4.2

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale SEI si 
mentorat, ale Partenerului asociat 4 - Scoala Teodor Murasanu.

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale SEI si 
mentorat, ale Partenerului asociat 3 - Scoala Horea Closca si Crisan

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale SEI si 
mentorat, ale Partenerului asociat 1 - Scoala Andrei Saguna.

Pachete rechizite scolare pentru cei 340 beneficiari SDS si mentorat.

Se va calcula: 340 beneficiari (220 SEI si 120 mentorat) x 2 pachete  = 680 pachete.

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale SEI si 
mentorat, ale Partenerului asociat 2 - Scoala Avram Iancu.

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale ale 
Partenerului asociat 3 - Scoala Horea Closca si Crisan.



Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale ale 
Partenerului asociat 2 - Scoala Avram Iancu

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale ale 
Partenerului asociat 1 - Scoala Andrei Saguna.

Materiale didactice necesare derularii Activitatilor educationale cu elevii beneficiari - Scoli

4 pachete x 10000 lei / pachet - cate un pachet pentru fiecare scoala

33.75% din costurile cu materialele didactice pentru scoli vor fi decontate pe subactivitatea 4.1

Pachete rechizite scolare pentru cei 140 beneficiari SDS
Se va calcula: 140 beneficiari x 2 pachete  = 280 pachete.

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale ale 
Partenerului asociat 4 - Scoala Teodor Murasanu.

Consumabile necesare derularii A6

Materiale consumabile (birotica, papetarie) pentru derularea activitatilor educationale ale 
Partenerului asociat 2 - Scoala Avram Iancu. 28% din costuri vor fi decontate la activitatile 
derulate in cadrul programului ADS, subactivitatea 5.1

Consumabile necesare derularii A3

Materiale didactice necesare derularii Activitatilor educationale cu APS si PS beneficiari: jocuri cu 
litere, jocuri cu cifre, articole sportive, seturi pictura, set magnetic pt sortat si numarat, planse 
educationale, carti, carti audio - gradinita, seturi de constructie.

consumabile si papetarie pentru derulare activitati educationale ale Partenerului asociat 5 - Gr Dr 
Ioan Ratiu



Achizitie de materiale consumabile (pachete rechizite scolare) pentru cei 100 de prescolari 
beneficiari ai Gradinitelor Estivale

100 pachete x 200 lei/pachet

Pe parcursul derularii activitatilor de Scoala dupa Scoala, se va asigura hrana pentru o perioada 
de 25 luni pentru beneficiarii SDS (elevi ciclul primar)

Activitatile de SDS vor avea loc de 4 ori pe saptamana, astfel calculul pentru acest cost va fi 
urmatorul: 140 beneficiari x 25 luni x 16 portii/luna.Rezulta un total de 56.000 portii.

Pe parcursul derularii activitatilor de beneficiarii gradinitelor estivale, 100 de beneficiari din cele 2 
gradinite estivale organizate anual, vor beneficia de servicii de masa (mic dejun + pranz). Calculul 
pentru acest cost este urmatorul: 100 beneficiari x 1 luna x 21 portii/luna. Rezulta 2100 portii.

Subventii pentru beneficiarii ADS
50 beneficiari X 21 luni X 70 lei / luna.

Acordarea burselor este conditionata de prezenta si de absolvirea modulelor. Bursele se acorda 
dupa finalizarea unui modul, pe toate lunile aferente modulului respectiv.

Pe parcursul derularii activitatilor gradinitelor estivale, cei 100 beneficiari vor primi o subventie de 
100 lei. Subventiile vor fi acordate in conformitate cu procedura de acordare subventii, cerintelor 
si conditiilor din cererea de finantare. 100beneficiari*1luna*100lei

Pe parcursul activitatilor educationale si de mentorat pentru anteprescolari si prescolari, 160 
beneficiari vor primi o subventie de 50lei/luna, acordata conform procedurii de acordare subventii 
si cerintelor din cererea de finantare. Sprijinul financiar acordat beneficiarilor este pe o perioada 
de 5 semestre scolare.

Transport pentru 6 mentori
200 lei/luna*25luni*6mentori SEI rezulta 30000lei

Transport personal propriu experti echipa implementare
Pentru deplasarea expertilor Partenerului 1, cu sediul in Cluj Napoca se va aloca costuri pentru 
deplasari.
Din costurile totale de transport prevazute pentru Partener 1 in proiect, 30% se deconteaza din 
Activitatea 4.2 (atat expertul de educatie parentala, expertil activitati extracuriculare cat si expertul 
de capanie si scoala mobila se vor deplasa in scopul indeplinirii rezultatelor acestei activitati.) 
Conform wia michelin, o calatorie dus-intors de la Cluj Napoca la Turda costa 15 euro, iar un 
expert va efectua lunar cel putin cate 2 deplasari pe saptamana.

Diurna pentru experti implementare A4.2
Diurna este de 42,5/zi de deplasare

Transport personal propriu experti echipa implementare
Pentru deplasarea expertilor Partenerului 1, cu sediul in Cluj Napoca se va aloca costuri pentru 
deplasari.
Din costurile totale de transport prevazute pentru Partener 1 in proiect, 10% se deconteaza din 
Activitatea 6 (atat expertul de educatie parentala, expertil activitati extracuriculare cat si expertul 
de capanie si scoala mobila se vor deplasa in scopul indeplinirii rezultatelor acestei activitati.) 
Conform wia michelin, o calatorie dus-intors de la Cluj Napoca la Turda costa 15 euro, iar un 
expert va efectua lunar cel putin cate 2 deplasari pe saptamana.



Diurna experti implementare A6
Diurna este de 42,5/zi de deplasare

Transport 1 mentor ADS
200lei/luna*1 mentor*25 luni rezulta 5000 lei

Transport mentori anteprescolari si prescolari
200lei/luna*2mentori*25 luni

Transport personal propriu experti echipa implementare
Pentru deplasarea expertilor Partenerului 1, cu sediul in Cluj Napoca se va aloca costuri pentru 
deplasari.
Din costurile totale de transport prevazute pentru Partener 1 in proiect, 60% se deconteaza din 
Activitatea 3 (atat expertul de educatie parentala, expertil activitati extracuriculare cat si expertul 
de capanie si scoala mobila se vor deplasa in scopul indeplinirii rezultatelor acestei activitati.) 
Conform wia michelin, o calatorie dus-intors de la Cluj Napoca la Turda costa 15 euro, iar un 
expert va efectua lunar cel putin cate 2 deplasari pe saptamana.

Diurna experti implementare A3
Diurna este de 42,5lei/zi de deplasare

Servicii organizare evenimente (protocol) pentru conferinta de lansare si conferinta de inchidere 
proiect (2 conferinte)

In cadrul proiectului se va crea un Comitet de Sprijin si se vor organiza intalniri lunare de 
informare, consultare, implicare si sesiuni de formare in leadership, rolul si importanta unui 
comitet de parinti, motivarea si implicarea membrilor comunitatii etc.

Cheltuieli protocol intalniri cu modele rome in scoli (10 intalniri)

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
1. Organizeaza activitati extra curriculare pentru elevii beneficiari si anteprescolari/prescolari ai 
proiectului 
- Elaboreaza plan de activitati extra curriculare tinand cont de nevoile identificate
- Organizeaza activitati extra curriculare si raporteaza lunar 
2. Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Elaboreaza metodologia de mentorat SEI
- Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Verifica si acorda feedback rapoartelor de activitate ale mentorilor SEI
3. Este responsabil sa participe in procesul de evaluare periodica a progresului proiectului
- Participa la intalnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea si evaluarea activitatilor 
educationale
- Participa la intalnirile de lucru ale echipei de management si implementare pentru evaluarea 
situatiilor de risc si identificarea de solutii corective, ori de cate ori este nevoie

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 - Consultanță, sprijin de specialitate pentru implementarea activităților educaționale în cadrul 
proiectului;
-Sprijină echipele de implementare în elaborarea metodologiilor, procedurilor și intrumentelor de 
lucru pentru activitățile educaționale cu antepreșcolari și preșcolari, școală dupa școală, sprijin 
educațional intensiv
-organizarea de  întâlniri de lucru cu echipele de cadre didactice din partea partenerilor asociați: 
educatori, cadre didactice SDS, cadre didactice SEI, pentru a prezenta și clarifica metodologiile 
specifice, pentru a facilita schimbul de experiență, pentru evaluarea activităților la finalul fiecărui 
an scolar
-monitorizează derularea activităților educaționale din cadrul unităților de învățământ conform 
metodologiilor, oferind sprijin de specialitate educatorilor, cadrelor didactice SDS si SEI
-ofera feedback/recomandări de îmbunătățire a elaborarii PIP-urilor
-ofera feedback/recomandări de îimbunătățire a activităților educaționale în cadrul vizitelor de 
monitorizare și pe baza rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
-este responsabil să participe in procesul de evaluare periodică a progresului proiectului
- participă la întâlnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea și evaluarea activităților 
educaționale
- participă la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect pentru evaluarea situațiilor de risc și 
identificarea de soluții corective, ori de cate ori este nevoie

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-Identifică persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi înscrise în grupul țintă
- Recrutează grupul țintă al proiectului
- Menține implicarea grupului țintă în activitățile proiectului
-Elaborarea documentelor suport pentru înregistrarea beneficiarilor în grupul țintă
-Completează dosarele grupului țintă: colectează și înregistrează documentelor persoanelor din 
grupul țintă
-Elaborează și completează materialele pentru realizarea activităților de recrutare, selecție, 
consiliere și orientare profesională
-Monitorizarea permanenta a fluctuatiei numărului de beneficiari pentru fiecare din 
componenetele proiectului
-Intocmirea bazelor de date necesare înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor din cadrul 
proiectului
- Colaborare cu experții din cadrul echipei de proiect în vederea monitorizării cât mai eficiente a 
beneficiarilor.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale 



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale



heltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

heltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și 
matematică pentru elevii de gimnaziu
- Este responsabil de implementarea activitatilor cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect 
-Planificarea si proiectarea activităților 
-Monitorizarea progresului înregistrat de către copiii care beneficiază de școala mobilă
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea desfășurată.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor catre Solicitant
- Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii 
proiectului și implementarea activităților proiectului 
- Raportează în timp optim echipei de proiect orice dificultate care poate aduce un risc în 
implementarea activităților 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale 



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și 
matematică pentru elevii de gimnaziu
- Este responsabil de implementarea activitatilor cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect 
-Planificarea si proiectarea activităților 
-Monitorizarea progresului înregistrat de către copiii care beneficiază de școala mobilă
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea desfășurată.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor catre Solicitant
- Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii 
proiectului și implementarea activităților proiectului 
- Raportează în timp optim echipei de proiect orice dificultate care poate aduce un risc în 
implementarea activităților 



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar)



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar)

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-Identifică persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi înscrise în grupul țintă
- Recrutează grupul țintă al proiectului
- Menține implicarea grupului țintă în activitățile proiectului
-Elaborarea documentelor suport pentru înregistrarea beneficiarilor în grupul țintă
-Completează dosarele grupului țintă: colectează și înregistrează documentelor persoanelor din 
grupul țintă
-Elaborează și completează materialele pentru realizarea activităților de recrutare, selecție, 
consiliere și orientare profesională
-Monitorizarea permanenta a fluctuatiei numărului de beneficiari pentru fiecare din 
componenetele proiectului
-Intocmirea bazelor de date necesare înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor din cadrul 
proiectului
- Colaborare cu experții din cadrul echipei de proiect în vederea monitorizării cât mai eficiente a 
beneficiarilor.
-Colaborare cu expertii echipei de proiect în vederea transmiterii informațiilor necesare raportării 
grupului țintă către Autoritatea de Management
-Permanenta comunicare cu beneficiarii proiectului in vederea completarii, actualizarii dosarelor 
documentelor justificarii inregistrarii în grupul țintă
-Participă la întâlnirile de lucru stabilite de către echipa de management
-Completează și transmite periodic rapoarte de activitate și fișe de pontaj, însoțite de documente 
justificative în vederea documentării activității sale lunare.

"Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 - Consultanță, sprijin de specialitate pentru implementarea activităților educaționale în cadrul 
proiectului;
-Sprijină echipele de implementare în elaborarea metodologiilor, procedurilor și intrumentelor de 
lucru pentru activitățile educaționale cu antepreșcolari și preșcolari, școală dupa școală, sprijin 
educațional intensiv
-organizarea de  întâlniri de lucru cu echipele de cadre didactice din partea partenerilor asociați: 
educatori, cadre didactice SDS, cadre didactice SEI, pentru a prezenta și clarifica metodologiile 
specifice, pentru a facilita schimbul de experiență, pentru evaluarea activităților la finalul fiecărui 
an scolar
-monitorizează derularea activităților educaționale din cadrul unităților de învățământ conform 
metodologiilor, oferind sprijin de specialitate educatorilor, cadrelor didactice SDS si SEI
-ofera feedback/recomandări de îmbunătățire a elaborarii PIP-urilor
-ofera feedback/recomandări de îimbunătățire a activităților educaționale în cadrul vizitelor de 
monitorizare și pe baza rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
-este responsabil să participe in procesul de evaluare periodică a progresului proiectului
- participă la întâlnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea și evaluarea activităților 
educaționale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar)

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Coordonarea activitatilor din cadrul campaniei si a Scolii Mobile in comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitati de informare asupra proiectului si faciliteaza formarea unui Comitet de 
Sprijin al activitatilor proiectului format din parinti din comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitatile educationale ale Scolii Mobile pentru copiii beneficiari APS-PS/mamele 
acestora si elevii din ciclul gimnazial aflati in risc educational din comunitatile de romi Barbu 
lautaru, Rapsodiei, Teclu, Lotus, 22 Decembrie din Turda
- pregateste, organizeaza si evalueaza 10 de intalniri ale elevilor si parintilor beneficiari APS-PS, 
cu tineri/adulti romi care au reusit sa depaseasca dificultati in viata, s-au realizat prin educatie si 
pot fi considerati modele
- coordoneaza intalnirile de lucru ale Grupului de Suport al parintilor si livreaza sesiuni de formare 
a acestora pentru a mari gradul de implicare a acestora in educatia copiilor romi si in viata 
comunitatii

heltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
- 1. Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat cu beneficiarii ADS din Scoala 
Gimnaziala Avram Iancu Turda 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, având 
un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura zilnic cu beneficiarii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi 
de grup cu scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare 
personală și de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al beneficiarilor mentorați;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii ADS și responsabilul activitati scoala;
- Colaborează cu ceilalți mentori (APS-PS, SEI) din cadrul proiectului în scopul măririi impactului 
activităților educaționale, actiuni locale de arta si sport și de mentorat pentru beneficiarii din 
comunitate.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activităților ADS primar cu grupa de tineri si adulti alocată 
-Însușirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor 
(plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS ți SEI
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijina echipa proiect în elaborarea planurilor de desfășurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect în colectarea documentelor de raportare lunară 
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-Este responsabil de implementarea activitatilor ADS primar – cursurile de limbi straine cu grupa 
de tineri si adulti ADS din 
-Insusirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea si proiectarea activitatilor în echipa cu învățători responsabili ADS, responsabilul 
activitati SDS și SEI și mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile beneficiarilor
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la cursurile de limbi straine din cadrul programului 
ADS.
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS și SEI.
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactică
- acordarea de  sprijin echipei de proiect în realizarea raportărilor către Finanțator
- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfasurare a activitatilor specifice si 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect  în colectarea documentelor de raportare lunară

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activităților ADS primar cu grupa de tineri si adulti alocată 
-Însușirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor 
(plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS ți SEI
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijina echipa proiect în elaborarea planurilor de desfășurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect în colectarea documentelor de raportare lunară 
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activităților ADS primar cu grupa de tineri si adulti alocată 
-Însușirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor 
(plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS ți SEI
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijina echipa proiect în elaborarea planurilor de desfășurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect în colectarea documentelor de raportare lunară 
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat pentru copiii anteprescolari, 
prescolari si mamele/parintii lor 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează mamele copiilor beneficiari sa participe la atelierele educationale saptamanale, la 
activitatile Scolii Mobile si acorda sprijin educatorilor, ori de cate ori sunt solicitati, pentru 
dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor mamelor de a se juca, de a citi copiilor pentru a le dezvolta 
limbajul si alte deprinderi necesare in evolutia lor si pregatirea pentru invatamantul scolar;
- Menţine legătura cu mamele/parintilor copiilor anteprescolari si prescolari mentorați, organizând 
și desfășurând întâlniri individuale pentru a le oferi sprijin in punerea in aplicare a cunostintelor 
nou dobandite in cadrul atelierelor educationale;
- Monitorizează frecvența și progresul copiilor si mamelor mentorate;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu cadrele didactice/educatori/pedagogi, ceilalți mentori SEI si ADS din proiect în 
scopul măririi impactului activităților educaționale, actiunilor locale arta si sport și de mentorat 
pentru beneficiarii din comunitate

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat pentru copiii anteprescolari, 
prescolari si mamele/parintii lor 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează mamele copiilor beneficiari sa participe la atelierele educationale saptamanale, la 
activitatile Scolii Mobile si acorda sprijin educatorilor, ori de cate ori sunt solicitati, pentru 
dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor mamelor de a se juca, de a citi copiilor pentru a le dezvolta 
limbajul si alte deprinderi necesare in evolutia lor si pregatirea pentru invatamantul scolar;
- Menţine legătura cu mamele/parintilor copiilor anteprescolari si prescolari mentorați, organizând 
și desfășurând întâlniri individuale pentru a le oferi sprijin in punerea in aplicare a cunostintelor 
nou dobandite in cadrul atelierelor educationale;
- Monitorizează frecvența și progresul copiilor si mamelor mentorate;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu cadrele didactice/educatori/pedagogi, ceilalți mentori SEI si ADS din proiect în 
scopul măririi impactului activităților educaționale, actiunilor locale arta si sport și de mentorat 
pentru beneficiarii din comunitate

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
1. Organizeaza activitati extra curriculare pentru elevii beneficiari si anteprescolari/prescolari ai 
proiectului 
- Elaboreaza plan de activitati extra curriculare tinand cont de nevoile identificate
- Organizeaza activitati extra curriculare si raporteaza lunar 
2. Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Elaboreaza metodologia de mentorat SEI
- Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Verifica si acorda feedback rapoartelor de activitate ale mentorilor SEI
3. Este responsabil sa participe in procesul de evaluare periodica a progresului proiectului
- Participa la intalnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea si evaluarea activitatilor 
educationale
- Participa la intalnirile de lucru ale echipei de management si implementare pentru evaluarea 
situatiilor de risc si identificarea de solutii corective, ori de cate ori este nevoie



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
1. Organizare sesiuni de educatie parentala in domeniile sanatate, igiena, nutritie, egalitate de 
gen, comunicare etc. pentru parintii APS si PS din Turda in cadrul proiectului 
- Elaborare curriculum pachet educational: sanatate, igiena, nutritie, egalitate de gen, comunicare
- Derulare si raportare sesiuni/module de educatie parentala in domeniile sanatate, igiena, nutritie 
etc. cu grupurile de parinti APS si PS
2. Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor APS-PS si ADS
- Elaboreaza metodologia de mentorat APS-PS, ADS
- Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor APS-PS si ADS
- Verifica si acorda feedback rapoartelor de activitate ale mentorilor APS-PS si ADS

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Coordonarea activitatilor din cadrul campaniei si a Scolii Mobile in comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitati de informare asupra proiectului si faciliteaza formarea unui Comitet de 
Sprijin al activitatilor proiectului format din parinti din comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitatile educationale ale Scolii Mobile pentru copiii beneficiari APS-PS/mamele 
acestora si elevii din ciclul gimnazial aflati in risc educational din comunitatile de romi Barbu 
lautaru, Rapsodiei, Teclu, Lotus, 22 Decembrie din Turda
- pregateste, organizeaza si evalueaza 10 de intalniri ale elevilor si parintilor beneficiari APS-PS, 
cu tineri/adulti romi care au reusit sa depaseasca dificultati in viata, s-au realizat prin educatie si 
pot fi considerati modele
- coordoneaza intalnirile de lucru ale Grupului de Suport al parintilor si livreaza sesiuni de formare 
a acestora pentru a mari gradul de implicare a acestora in educatia copiilor romi si in viata 
comunitatii

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor educationale cu prescolarii – Gradinite estivale în 
grădiniță
-Însusirea metodologiei de lucru cu preșcolari – Grădinițe estivale
-Participă la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea gradinițelor estivale 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor prescolari conform procedurii stabilite
-Raportarea rezultatelor evaluării către echipa de proiect și responsabilul activități școală
-Planificarea și proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei gradiniței estivale
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu preșcolarii și 
părintii/mamele.
- Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfașurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente activităților educaționale cu copiii preșcolari – gradinite estivale.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Coordonarea activitatilor educaționale pentru antepreșcolari si preșcolari, coordonarea 
procesului de formare a cadrelor didactice
-Coordonarea și monitorizarea echipelor de educatori și mentori pentru activitățile educaționale cu 
copiii antepreșcolari și preșcolari (selectia GT, evaluarea nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-
urilor, planificarea si derularea activitatilor, armonizarea echipelor) 
-Coordonarea activităților de educatie timpurie adaptata nevoilor si nivelului copiilor cu vârstă 
antepreșcolară si preșcolară în scopul de a stimula dezvoltarea competențelor lingvistice, sociale, 
cognitive, fizice si pregătirea pentru învatamantul de masa
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a copiilor anteprescolari si 
 preșcolari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informațiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitatile de mentorat de grup si individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale copiilor antepreșcolari și 
preșcolari și elaborarea unor planuri de intervenție personalizate, vor sta la baza planificarii si 
desfășurării activităților: gradinite estivale pentru copii preșcolari, activități educaționale pentru 
dezvoltarea competențelor lingvistice, sociale, cognitive, fizice  pentru copii și mamele acestora
-Coordonarea realizării gradiniței estivale, evaluarea în urma realizării gradinițelor de vară 
-Coordonarea procesului de acordare sprijin financiar pentru copiii beneficiari antepreșcolari, 
preșcolar
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportarilor catre 
Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 - Consultanță, sprijin de specialitate pentru implementarea activităților educaționale în cadrul 
proiectului;
-Sprijină echipele de implementare în elaborarea metodologiilor, procedurilor și intrumentelor de 
lucru pentru activitățile educaționale cu antepreșcolari și preșcolari, școală dupa școală, sprijin 
educațional intensiv
-organizarea de  întâlniri de lucru cu echipele de cadre didactice din partea partenerilor asociați: 
educatori, cadre didactice SDS, cadre didactice SEI, pentru a prezenta și clarifica metodologiile 
specifice, pentru a facilita schimbul de experiență, pentru evaluarea activităților la finalul fiecărui 
an scolar
-monitorizează derularea activităților educaționale din cadrul unităților de învățământ conform 
metodologiilor, oferind sprijin de specialitate educatorilor, cadrelor didactice SDS si SEI
-ofera feedback/recomandări de îmbunătățire a elaborarii PIP-urilor
-ofera feedback/recomandări de îimbunătățire a activităților educaționale în cadrul vizitelor de 
monitorizare și pe baza rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
-este responsabil să participe in procesul de evaluare periodică a progresului proiectului
- participă la întâlnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea și evaluarea activităților 
educaționale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
-Identifică persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi înscrise în grupul țintă
- Recrutează grupul țintă al proiectului
- Menține implicarea grupului țintă în activitățile proiectului
-Elaborarea documentelor suport pentru înregistrarea beneficiarilor în grupul țintă
-Completează dosarele grupului țintă: colectează și înregistrează documentelor persoanelor din 
grupul țintă
-Elaborează și completează materialele pentru realizarea activităților de recrutare, selecție, 
consiliere și orientare profesională
-Monitorizarea permanenta a fluctuatiei numărului de beneficiari pentru fiecare din 
componenetele proiectului
-Intocmirea bazelor de date necesare înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor din cadrul 
proiectului
- Colaborare cu experții din cadrul echipei de proiect în vederea monitorizării cât mai eficiente a 
beneficiarilor.
-Colaborare cu expertii echipei de proiect în vederea transmiterii informațiilor necesare raportării 
grupului țintă către Autoritatea de Management
-Permanenta comunicare cu beneficiarii proiectului in vederea completarii, actualizarii dosarelor 
documentelor justificarii inregistrarii în grupul țintă.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor educationale cu prescolarii – Gradinite estivale în 
grădiniță
-Însusirea metodologiei de lucru cu preșcolari – Grădinițe estivale
-Participă la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea gradinițelor estivale 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor prescolari conform procedurii stabilite
-Raportarea rezultatelor evaluării către echipa de proiect și responsabilul activități școală
-Planificarea și proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei gradiniței estivale
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu preșcolarii și 
părintii/mamele.
- Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfașurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente activităților educaționale cu copiii preșcolari – gradinite estivale.

Scaunele ergonimice reprezinta singurele piese de mobilier care lipsesc din birourile puse la 
dispozitie de liderul de proiect pentru echipa de management a proiectului. Scaunele sunt 
necesare pentru confortul si sanatatea personalului implicat in implementarea proiectului.

Aparatul foto va fi folosit pentru imortalizarea momentelor cheie ale proiectului. Vor fi realizate 
fotografii pentru a fi atasate la rapoartele oficiale. Fotografiile vor fi folosite si pentru diseminarea 
rezultatelor proiectului si vor fi postate pe toate retelele social media ale partenerilor.

Camera video va fi utilizata pentru inregistrarea imaginilor din timpul derularii activitatilor 
proiectului. Solicitantul va folosi materialul video pentru o mai buna diseminare a rezultatului 
proiectului, asigurand astfel un impact social mai puternic. Materialele video vor fi distribuite pe 
retelele de social media pe conturile tuturor partenerilor.

Cele 2 laptop-uri vor fi utilizate de catre managerul de proiect, respectiv de catre asistentul 
manager de proiect. Cheltuiala se justifica prin complexitatea activitatilor celor 2 persoane din 
echipa de management.

Videoproiectorul va fi utilizat de catre liderul de parteneriat / partener 1 la conferintele de lansare / 
inchidere proiect, la intalnirile de lucru si la conferintele de presa, pentru diseminarea rezultatelor, 
indicatorilor si obiectivelor proiectului.



laptop-ul este necesar derularii actiunilor din cadrul A4 de catre expertul activitati extracuriculare 
si mentorii SEI

Cele 2 videoproiectoare vor fi folosite in 2 dintre unitatile partenerilor asociati in care se deruleaza 
activitati SEI.

PC-urile All-In-One vor fi folosite in cele 4 sedii corespunzatoare Partenerilor Asociati. Cheltuiala 
se justifica pentru buna functionare a activitatilor derulate in cadrul proiectului in cele 4 locatii 
unde se desfasoara activitati SEI, si pentru cresterea capacitatii tehnice a celor 4 scoli.

Cele 2 laptop-uri vor fi utilizate de catre 2 responsabili SDS si SEI. Cheltuiala se justifica prin 
complexitatea activitatilor celor 2 persoane si prin natura mobila a pozitiei ocupate in cadrul 
proiectului,

Cele 2 laptop-uri vor fi utilizate de catre 2 coordonatori de activitati SDS + SEI. Cheltuiala se 
justifica prin complexitatea activitatilor celor 2 persoane si prin natura mobila a postului ocupat.

Videoproiectoare necesare pentru desfasurarea in conditii optime a cursurilor SDS.

Laptopul este necesar derularii actiunilor de campanie de catre expertul responsabil de campanie 
si scoala mobila



Microbusul „Scoala Mobila” este un concept inovativ care va fi folosit si in Campania aferenta 
activitatii A6. 

Microbuzul permite derularea de activitati de informare in masa, prin rularea de clipuri / filme 
documentare pe plasma de mari dimensiuni montat pe laterala stanga, insotita de sistemul de 
sunet aferent, si realizarea de sesiuni de mentorat sau consiliere individualizata in interior, in 
spatiul special amenajat pentru aceasta.

Masina de baza: VW CrafterGP 35 SL Furgon, Cabina simpla 1+2 locuri, Euro 6 diesel, 
Aer conditionat, Cutie de viteze manuala, 140 CP/ 103 KW;

Carosare: capitonaj interior ABS, izolare termica si fonica, Podea antiderapanta si antistatica, 
compartimentare interioara cu perete despartitor, Aer conditionat compartiment fata, 
Jaluzea rabatabila aluminiu montata pe partea laterala stanga, 
Suport si conexiuni TV si sistem audio, Treapta laterala si spate,  Marchiza laterala, 
Perete sustinere suport TV si sistem audio,  Perete acoperit cu tabla pentru planse magnetice, 
Planse magnetice (planse scolare inscriptionate) 10 mp, Mobilier pentru depozitare, 
birou de lucru pentru doua persoane, Banchete si masa suport, Rafturi compartiment spate

Instalatie electrica suplimentara: Baterie suplimentara, Prize 12/24 V pentru echipamente, 
prize 230 V  cu invertor, iluminare interioara compartimente, Iluminare exterioara, 
Generator silentios curent 2 kVA, 
Tambur cablu, Alimentare de la sursa exterioara de 230 V pentru incarcarea bateriei

Echipamente: Calculator portabil   2 buc, multifunctional, Cuptor microunde, ‐
Expresor,Dozator apa, Frigider, TV LED

Inscriptionare exterioara

Omologare RAR

Laptopul este necesar activitatilor din cadrul A3. Va fi folosit de expertul de educatie parentala si 
ce 2 mentori pentru anteprescolari si prescolari.

In urma Analize de nevoi reiese o nevoie acuta de innoire a mobilierului din cele 5 sedii de 
gradinite cuprinse in cadrul proiectului. Se vor achizitiona 55 Seturi masa+scaun gradinita, dupa 
cum urmeaza; 15 pentru gradinita Waldorf si cate 10 pentru fiecare dintre cele 4 structuri ale 
gradinitei Dr. Ioan Ratiu.

Dulapurile pentru gradinite (2 in fiecare sediu) sunt necesare pentru depozitarea materialelor 
didactice utile desfasurarii in bune conditii a activitatilor educationale.
Achizitia este justificata si de solicitarea facuta de directorii de gradinite in momentul documentarii 
proiectului, prin mentiunea specifica din fisa de nevoi. 

Laptop-ul va fi folosit de catre coordonatorul activitatilor APS si PS. Achizitia este justificata de 
volumul mare de munca al coordonatorului si de mobilitatea necesara pentru participarea la toate 
subactivitatile din cadrul activitatii A3 - anteprescolari si prescolari.

PC-urile All-In-One vor fi folosite in cele 5 sedii corespunzatoare PA 1 (Scoala Andrei Saguna, 
centrul gradinita Waldorf in subordine), respectiv PA 5 (Gradinita Dr. Ioan Ratiu -  4 sedii). 
Cheltuiala se justifica pentru buna functionare a activitatilor derulate in cadrul proiectului in cele 5 
locatii si pentru cresterea capacitatii tehnice a gradinitelor.

Videoproiectoarele vor fi folosite in cadrul activitatilor derulate cu anteprescolarii si prescolarii, la 
gradinitele estivale si la sesiunile de educatie parentala.
Se vor achizitiona 2 bucati - unul pt. PA1 - gradinita Waldorf, structura din cadrul Scolii Andrei 
Saguna, si unul pt. PA 5 - gradinita Dr. Ioan Ratiu, care coordoneaza 4 structuri de gradinita.



Microbuzul permite derularea de activitati de informare in masa, prin rularea de clipuri / filme 
documentare pe plasma de mari dimensiuni montat pe laterala stanga, insotita de sistemul de 
sunet aferent, si realizarea de sesiuni de mentorat sau consiliere individualizata in interior, in 
spatiul special amenajat pentru aceasta. 

Masina de baza: vw CrafterGP 35 SL Furgon, Cabina simpla 1+2 locuri, Euro 6 diesel, 

Aer conditionat, Cutie de viteze manuala, 140 CP/ 103 KW;

Carosare: capitonaj interior ABS, izolare termica si fonica, 

Podea antiderapanta si antistatica, 

compartimentare interioara cu perete despartitor, Aer conditionat compartiment fata, 

Jaluzea rabatabila aluminiu montata pe partea laterala stanga, 

Suport si conexiuni TV si sistem audio, Treapta laterala si spate, 

 Marchiza laterala, Perete sustinere suport TV si sistem audio, 

 Perete acoperit cu tabla pentru planse magnetice, Planse magnetice (planse scolare 

inscriptionate) 10 mp, Mobilier pentru depozitare, 

birou de lucru pentru doua persoane, Banchete si masa suport, 

Rafturi compartiment spate

Instalatie electrica suplimentara: Baterie suplimentara, 

Prize 12/24 V pentru echipamente, prize 230 V  cu invertor, 

iluminare interioara compartimente, Iluminare exterioara, 

Generator silentios curent 2 kVA, 

Tambur cablu, Alimentare de la sursa exterioara de 230 V pentru incarcarea bateriei

Echipamente: Calculator portabil   2 buc, multifunctional, Cuptor microunde, ‐

Expresor,Dozator apa, Frigider, TV LED

Inscriptionare exterioara

Omologare RAR



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Asigură coordonarea generală a proiectului: inițiere, planificare, monitorizare și control;
 Coordonează echipa de management pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a 
activităților proiectului, respectând instrucțiunile Finanțatorului și prevederile legale din domeniu;
 Supervizează aplicarea instrucţiunilor emise de AM/OI asupra bugetului şi activităţilor 
proiectului;
 Propune, alege, adaptează şi avizează setul de proceduri și formulare (metodologia) de 
proiect după care se va derula proiectul;
 Desfășoară activități de control, verificând îndeplinirea obiectivelor planificate, respectarea 
graficului activităților şi bugetului proiectului luând măsuri corective atunci când este cazul;
 Coordonează activitatea partenerilor din cadrul proiectului;
 Coordonează activitatea de întocmire a documentelor necesare cererii de plată şi a cererilor 
de rambursare;
 Supervizează execuția bugetului proiectului proiectului;
 Coordonează echipa de management în întocmirea documentelor de plată, elaborarea 
planurilor de lucru pentru activitățile specifice ale proiectului, dezvoltarea instrumentelor de lucru 
și a documentelor de vizibilitate a proiectului și a altor documente
 Avizează foile de parcurs completate de către sofer;
 Coordonează întâlnirile echipei de management a proiectului;
 Supervizează achizițiile în cadrul proiectului;
 Supervizează toate acțiunile de informare și publicitate derulate în cadrul proiectului

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
1. Organizeaza activitati extra curriculare pentru elevii beneficiari si anteprescolari/prescolari ai 
proiectului 
- Elaboreaza plan de activitati extra curriculare tinand cont de nevoile identificate
- Organizeaza activitati extra curriculare si raporteaza lunar 
2. Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Elaboreaza metodologia de mentorat SEI
- Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Verifica si acorda feedback rapoartelor de activitate ale mentorilor SEI
3. Este responsabil sa participe in procesul de evaluare periodica a progresului proiectului
- Participa la intalnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea si evaluarea activitatilor 
educationale
- Participa la intalnirile de lucru ale echipei de management si implementare pentru evaluarea 
situatiilor de risc si identificarea de solutii corective, ori de cate ori este nevoie



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat SEI cu elevii din ciclul gimnazial 
alocati in cadrul proiectului 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează elevii beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, 
având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura cu elevii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi de grup cu 
scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală și 
de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al elevilor mentorați;
- Informeaza elevii din clasa a VIII-a cu privire la locurile disponibile în licee și școli vocaționale și 
ii sprijina în alegerea adecvata a traseului educațional in funcție de abilitățile, inclinațiile și 
performanțele școlare;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţa şcolară  a elevilor 
mentoraţi – întâlniri individuale și de grup cu părinții și elevii mentorați;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii de sprijin educațional intensiv (SEI), diriginții și responsabilul activitati 
scoala;

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-Identifică persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi înscrise în grupul țintă
- Recrutează grupul țintă al proiectului
- Menține implicarea grupului țintă în activitățile proiectului
-Elaborarea documentelor suport pentru înregistrarea beneficiarilor în grupul țintă
-Completează dosarele grupului țintă: colectează și înregistrează documentelor persoanelor din 
grupul țintă
-Elaborează și completează materialele pentru realizarea activităților de recrutare, selecție, 
consiliere și orientare profesională
-Monitorizarea permanenta a fluctuatiei numărului de beneficiari pentru fiecare din 
componenetele proiectului
-Intocmirea bazelor de date necesare înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor din cadrul 
proiectului
- Colaborare cu experții din cadrul echipei de proiect în vederea monitorizării cât mai eficiente a 
beneficiarilor.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și 
matematică pentru elevii de gimnaziu
- Este responsabil de implementarea activitatilor cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect 
-Planificarea si proiectarea activităților 
-Monitorizarea progresului înregistrat de către copiii care beneficiază de școala mobilă
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea desfășurată.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor catre Solicitant
- Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii 
proiectului și implementarea activităților proiectului 
- Raportează în timp optim echipei de proiect orice dificultate care poate aduce un risc în 
implementarea activităților 



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-  Coordonarea activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial
- Coordonarea și monitorizarea echipelor de profesori SDS, profesori  SEI matematica și limba 
română, și mentori pentru activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea 
nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea 
echipelor) din cadrul școlilor
-Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor
- Coordonarea activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în 
scopul de a stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si 
sociale.
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitățile de mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor 
planuri de interventie personalizate care vor sta la baza planificarii și desfășurării activităților: 
școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, sprijin educațional intensiv la matematică și 
limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS 
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și 
matematică pentru elevii de gimnaziu
- Este responsabil de implementarea activitatilor cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect 
-Planificarea si proiectarea activităților 
-Monitorizarea progresului înregistrat de către copiii care beneficiază de școala mobilă
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea desfășurată.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor catre Solicitant
- Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii 
proiectului și implementarea activităților proiectului 
- Raportează în timp optim echipei de proiect orice dificultate care poate aduce un risc în 
implementarea activităților 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 - Consultanță, sprijin de specialitate pentru implementarea activităților educaționale în cadrul 
proiectului;
-Sprijină echipele de implementare în elaborarea metodologiilor, procedurilor și intrumentelor de 
lucru pentru activitățile educaționale cu antepreșcolari și preșcolari, școală dupa școală, sprijin 
educațional intensiv
-organizarea de  întâlniri de lucru cu echipele de cadre didactice din partea partenerilor asociați: 
educatori, cadre didactice SDS, cadre didactice SEI, pentru a prezenta și clarifica metodologiile 
specifice, pentru a facilita schimbul de experiență, pentru evaluarea activităților la finalul fiecărui 
an scolar
-monitorizează derularea activităților educaționale din cadrul unităților de învățământ conform 
metodologiilor, oferind sprijin de specialitate educatorilor, cadrelor didactice SDS si SEI
-ofera feedback/recomandări de îmbunătățire a elaborarii PIP-urilor
-ofera feedback/recomandări de îimbunătățire a activităților educaționale în cadrul vizitelor de 
monitorizare și pe baza rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
-este responsabil să participe in procesul de evaluare periodică a progresului proiectului
- participă la întâlnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea și evaluarea activităților 
educaționale
- participă la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect pentru evaluarea situațiilor de risc și 
identificarea de soluții corective, ori de cate ori este nevoie



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată 
-Insusirea metodologiei SEI 
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati 
scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe 
activ la sesiunile SEI
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SEI.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportarilor catre Solicitant
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta – elevi SEI si de inlocuire a celor 
care nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate conform metodologiilor de lucru specifice 
activitatilor educationale



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale: - Coordonarea 
activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial - Coordonarea și monitorizarea 
echipelor de profesori SDS, profesori SEI matematica și limba română, și mentori pentru 
activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea nevoilor, coordonarea 
elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea echipelor) din cadrul 
școlilor -Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor - Coordonarea 
activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în scopul de a 
stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si sociale. 
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari -Coordonarea mentorilor 
în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției beneficiarilor, în activitățile de 
mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii -Coordonarea procesului de evaluare a 
nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor planuri de interventie personalizate care vor 
sta la baza planificarii și desfășurării activităților: școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, 
sprijin educațional intensiv la matematică și limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial 
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial 
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS - Este responsabil 
pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale: - Coordonarea 
activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial - Coordonarea și monitorizarea 
echipelor de profesori SDS, profesori SEI matematica și limba română, și mentori pentru 
activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea nevoilor, coordonarea 
elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea echipelor) din cadrul 
școlilor -Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor - Coordonarea 
activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în scopul de a 
stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si sociale. 
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari -Coordonarea mentorilor 
în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției beneficiarilor, în activitățile de 
mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii -Coordonarea procesului de evaluare a 
nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor planuri de interventie personalizate care vor 
sta la baza planificarii și desfășurării activităților: școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, 
sprijin educațional intensiv la matematică și limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial 
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial 
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS - Este responsabil 
pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar)



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar)

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale: - Coordonarea 
activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial - Coordonarea și monitorizarea 
echipelor de profesori SDS, profesori SEI matematica și limba română, și mentori pentru 
activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea nevoilor, coordonarea 
elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea echipelor) din cadrul 
școlilor -Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor - Coordonarea 
activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în scopul de a 
stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si sociale. 
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari -Coordonarea mentorilor 
în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției beneficiarilor, în activitățile de 
mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii -Coordonarea procesului de evaluare a 
nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor planuri de interventie personalizate care vor 
sta la baza planificarii și desfășurării activităților: școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, 
sprijin educațional intensiv la matematică și limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial 
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial 
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS - Este responsabil 
pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar)

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
 - Consultanță, sprijin de specialitate pentru implementarea activităților educaționale în cadrul 
proiectului;
-Sprijină echipele de implementare în elaborarea metodologiilor, procedurilor și intrumentelor de 
lucru pentru activitățile educaționale cu antepreșcolari și preșcolari, școală dupa școală, sprijin 
educațional intensiv
-organizarea de  întâlniri de lucru cu echipele de cadre didactice din partea partenerilor asociați: 
educatori, cadre didactice SDS, cadre didactice SEI, pentru a prezenta și clarifica metodologiile 
specifice, pentru a facilita schimbul de experiență, pentru evaluarea activităților la finalul fiecărui 
an scolar
-monitorizează derularea activităților educaționale din cadrul unităților de învățământ conform 
metodologiilor, oferind sprijin de specialitate educatorilor, cadrelor didactice SDS si SEI
-ofera feedback/recomandări de îmbunătățire a elaborarii PIP-urilor
-ofera feedback/recomandări de îimbunătățire a activităților educaționale în cadrul vizitelor de 
monitorizare și pe baza rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
-este responsabil să participe in procesul de evaluare periodică a progresului proiectului
- participă la întâlnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea și evaluarea activităților 
educaționale.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-Identifică persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi înscrise în grupul țintă
- Recrutează grupul țintă al proiectului
- Menține implicarea grupului țintă în activitățile proiectului
-Elaborarea documentelor suport pentru înregistrarea beneficiarilor în grupul țintă
-Completează dosarele grupului țintă: colectează și înregistrează documentelor persoanelor din 
grupul țintă
-Elaborează și completează materialele pentru realizarea activităților de recrutare, selecție, 
consiliere și orientare profesională
-Monitorizarea permanenta a fluctuatiei numărului de beneficiari pentru fiecare din 
componenetele proiectului
-Intocmirea bazelor de date necesare înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor din cadrul 
proiectului
- Colaborare cu experții din cadrul echipei de proiect în vederea monitorizării cât mai eficiente a 
beneficiarilor.
-Colaborare cu expertii echipei de proiect în vederea transmiterii informațiilor necesare raportării 
grupului țintă către Autoritatea de Management
-Permanenta comunicare cu beneficiarii proiectului in vederea completarii, actualizarii dosarelor 
documentelor justificarii inregistrarii în grupul țintă
-Participă la întâlnirile de lucru stabilite de către echipa de management
-Completează și transmite periodic rapoarte de activitate și fișe de pontaj, însoțite de documente 
justificative în vederea documentării activității sale lunare.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale: - Coordonarea 
activităților educaționale pentru elevii din ciclul primar si gimnazial - Coordonarea și monitorizarea 
echipelor de profesori SDS, profesori SEI matematica și limba română, și mentori pentru 
activitățile educaționale cu elevii beneficiari (selectia GT, evaluarea nevoilor, coordonarea 
elaborarii PIP-urilor, planificarea și derularea activitatilor, armonizarea echipelor) din cadrul 
școlilor -Coordonarea organizarii si derularea activitatilor de SDS in cadrul școlilor - Coordonarea 
activităților de educație timpurie adaptată nevoilor si nivelului elevilor beneficiari în scopul de a 
stimula participarea la activități remediale și dezvoltarea competențelor cognitive si sociale. 
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a elevilor beneficiari -Coordonarea mentorilor 
în procesul de colectare a informatiilor necesare finalizării selecției beneficiarilor, în activitățile de 
mentorat de grup și individuale derulate cu beneficiarii -Coordonarea procesului de evaluare a 
nevoilor educationale ale elevilor si elaborarea unor planuri de interventie personalizate care vor 
sta la baza planificarii și desfășurării activităților: școală dupa școală pentru elevii din ciclul primar, 
sprijin educațional intensiv la matematică și limba romană pentru elevii din ciclul gimnazial 
-Coordonarea activităților de mentorat implementate cu elevii beneficiari din ciclul gimanzial 
-Coordonarea procesului de acordare catering pentru elevii beneficiari SDS - Este responsabil 
pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

"Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activitatilor SDS cu grupa de elevi din ciclul primar alocată din școală
- Insusirea metodologiei programului SDS. 
- Participa la procesul de selectie a grupului tinta, daca este solicitat
- Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SDS conform procedurii stabilite.
- Planificarea si proiectarea activitatilor in echipa
- Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile elevilor, in urma elaborarii PIP-urilor (plan de 
interventie personalizat)
-Motivarea elevilor si parintilor pentru participarea la programul SDS
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea SDS
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si directorul scolii
-Crearea si dezvoltarea unui mediu intercultural in timpul activitatilor SDS
-Identificarea nevoilor de consiliere, individuale si de grup, atat ale elevilor, cat si ale parintilor 
acestora
-Directionarea elevilor si parintilor cu nevoi particulare de consiliere catre personalul de 
specialitate (consilierul scolar).

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Coordonarea activitatilor din cadrul campaniei si a Scolii Mobile in comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitati de informare asupra proiectului si faciliteaza formarea unui Comitet de 
Sprijin al activitatilor proiectului format din parinti din comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitatile educationale ale Scolii Mobile pentru copiii beneficiari APS-PS/mamele 
acestora si elevii din ciclul gimnazial aflati in risc educational din comunitatile de romi Barbu 
lautaru, Rapsodiei, Teclu, Lotus, 22 Decembrie din Turda
- pregateste, organizeaza si evalueaza 10 de intalniri ale elevilor si parintilor beneficiari APS-PS, 
cu tineri/adulti romi care au reusit sa depaseasca dificultati in viata, s-au realizat prin educatie si 
pot fi considerati modele
- coordoneaza intalnirile de lucru ale Grupului de Suport al parintilor si livreaza sesiuni de formare 
a acestora pentru a mari gradul de implicare a acestora in educatia copiilor romi si in viata 
comunitatii



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
- 1. Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat cu beneficiarii ADS din Scoala 
Gimnaziala Avram Iancu Turda 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează beneficiari pentru continuarea studiilor, conştientizarea importanţei educatiei, având 
un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar;
- Menţine legătura zilnic cu beneficiarii mentorați, organizând și desfășurând întâlniri individuale şi 
de grup cu scopul de a facilita formarea unor abilități de comunicare, cooperare, de dezvoltare 
personală și de a oferi consiliere și orientare educațională și profesională;
- Monitorizează frecvența și progresul școlar al beneficiarilor mentorați;
- Propune soluții de îmbunătățire a calității participării școlare acolo unde este cazul;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu profesorii ADS și responsabilul activitati scoala;
- Colaborează cu ceilalți mentori (APS-PS, SEI) din cadrul proiectului în scopul măririi impactului 
activităților educaționale, actiuni locale de arta si sport și de mentorat pentru beneficiarii din 
comunitate.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
-Este responsabil de implementarea activitatilor ADS primar – cursurile de limbi straine cu grupa 
de tineri si adulti ADS din 
-Insusirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea si proiectarea activitatilor în echipa cu învățători responsabili ADS, responsabilul 
activitati SDS și SEI și mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile beneficiarilor
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la cursurile de limbi straine din cadrul programului 
ADS.
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS și SEI.
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactică
- acordarea de  sprijin echipei de proiect în realizarea raportărilor către Finanțator
- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfasurare a activitatilor specifice si 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect  în colectarea documentelor de raportare lunară 

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activităților ADS primar cu grupa de tineri si adulti alocată 
-Însușirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor 
(plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS ți SEI
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijina echipa proiect în elaborarea planurilor de desfășurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect în colectarea documentelor de raportare lunară 
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activităților ADS primar cu grupa de tineri si adulti alocată 
-Însușirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor 
(plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS ți SEI
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijina echipa proiect în elaborarea planurilor de desfășurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect în colectarea documentelor de raportare lunară 
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- implementarea activităților ADS primar cu grupa de tineri si adulti alocată 
-Însușirea metodologiei programului ADS 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor 
(plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati 
SDS ți SEI
-Aplicarea principiului interculturalitatii in activitatea didactica.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijina echipa proiect în elaborarea planurilor de desfășurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente ADS
- Sprijină echipa de proiect în colectarea documentelor de raportare lunară 
- Sprijină procesul de monitorizare al evolutiei Grupului Tinta

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat pentru copiii anteprescolari, 
prescolari si mamele/parintii lor 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează mamele copiilor beneficiari sa participe la atelierele educationale saptamanale, la 
activitatile Scolii Mobile si acorda sprijin educatorilor, ori de cate ori sunt solicitati, pentru 
dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor mamelor de a se juca, de a citi copiilor pentru a le dezvolta 
limbajul si alte deprinderi necesare in evolutia lor si pregatirea pentru invatamantul scolar;
- Menţine legătura cu mamele/parintilor copiilor anteprescolari si prescolari mentorați, organizând 
și desfășurând întâlniri individuale pentru a le oferi sprijin in punerea in aplicare a cunostintelor 
nou dobandite in cadrul atelierelor educationale;
- Monitorizează frecvența și progresul copiilor si mamelor mentorate;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu cadrele didactice/educatori/pedagogi, ceilalți mentori SEI si ADS din proiect în 
scopul măririi impactului activităților educaționale, actiunilor locale arta si sport și de mentorat 
pentru beneficiarii din comunitate



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Este responsabil de implementarea activitatilor de mentorat pentru copiii anteprescolari, 
prescolari si mamele/parintii lor 
- Insusirea metodologiei de mentorat. 
- Participarea la procesul de selectie al GT, daca este solicitat.
- Motivează mamele copiilor beneficiari sa participe la atelierele educationale saptamanale, la 
activitatile Scolii Mobile si acorda sprijin educatorilor, ori de cate ori sunt solicitati, pentru 
dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor mamelor de a se juca, de a citi copiilor pentru a le dezvolta 
limbajul si alte deprinderi necesare in evolutia lor si pregatirea pentru invatamantul scolar;
- Menţine legătura cu mamele/parintilor copiilor anteprescolari si prescolari mentorați, organizând 
și desfășurând întâlniri individuale pentru a le oferi sprijin in punerea in aplicare a cunostintelor 
nou dobandite in cadrul atelierelor educationale;
- Monitorizează frecvența și progresul copiilor si mamelor mentorate;
- Participă la întâlnirile de lucru și schimb de experiență din cadrul proiectului;
- Colaborează cu cadrele didactice/educatori/pedagogi, ceilalți mentori SEI si ADS din proiect în 
scopul măririi impactului activităților educaționale, actiunilor locale arta si sport și de mentorat 
pentru beneficiarii din comunitate

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
1. Organizeaza activitati extra curriculare pentru elevii beneficiari si anteprescolari/prescolari ai 
proiectului 
- Elaboreaza plan de activitati extra curriculare tinand cont de nevoile identificate
- Organizeaza activitati extra curriculare si raporteaza lunar 
2. Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Elaboreaza metodologia de mentorat SEI
- Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor SEI
- Verifica si acorda feedback rapoartelor de activitate ale mentorilor SEI
3. Este responsabil sa participe in procesul de evaluare periodica a progresului proiectului
- Participa la intalnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea si evaluarea activitatilor 
educationale
- Participa la intalnirile de lucru ale echipei de management si implementare pentru evaluarea 
situatiilor de risc si identificarea de solutii corective, ori de cate ori este nevoie

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
Coordonarea activitatilor din cadrul campaniei si a Scolii Mobile in comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitati de informare asupra proiectului si faciliteaza formarea unui Comitet de 
Sprijin al activitatilor proiectului format din parinti din comunitatile de romi din Turda
- coordoneaza activitatile educationale ale Scolii Mobile pentru copiii beneficiari APS-PS/mamele 
acestora si elevii din ciclul gimnazial aflati in risc educational din comunitatile de romi Barbu 
lautaru, Rapsodiei, Teclu, Lotus, 22 Decembrie din Turda
- pregateste, organizeaza si evalueaza 10 de intalniri ale elevilor si parintilor beneficiari APS-PS, 
cu tineri/adulti romi care au reusit sa depaseasca dificultati in viata, s-au realizat prin educatie si 
pot fi considerati modele
- coordoneaza intalnirile de lucru ale Grupului de Suport al parintilor si livreaza sesiuni de formare 
a acestora pentru a mari gradul de implicare a acestora in educatia copiilor romi si in viata 
comunitatii



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor principale atributii:
1. Organizare sesiuni de educatie parentala in domeniile sanatate, igiena, nutritie, egalitate de 
gen, comunicare etc. pentru parintii APS si PS din Turda in cadrul proiectului 
- Elaborare curriculum pachet educational: sanatate, igiena, nutritie, egalitate de gen, comunicare
- Derulare si raportare sesiuni/module de educatie parentala in domeniile sanatate, igiena, nutritie 
etc. cu grupurile de parinti APS si PS
2. Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor APS-PS si ADS
- Elaboreaza metodologia de mentorat APS-PS, ADS
- Monitorizeaza si sprijina activitatea mentorilor APS-PS si ADS
- Verifica si acorda feedback rapoartelor de activitate ale mentorilor APS-PS si ADS

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Coordonarea activitatilor educaționale pentru antepreșcolari si preșcolari, coordonarea 
procesului de formare a cadrelor didactice
-Coordonarea și monitorizarea echipelor de educatori și mentori pentru activitățile educaționale cu 
copiii antepreșcolari și preșcolari (selectia GT, evaluarea nevoilor, coordonarea elaborarii PIP-
urilor, planificarea si derularea activitatilor, armonizarea echipelor) 
-Coordonarea activităților de educatie timpurie adaptata nevoilor si nivelului copiilor cu vârstă 
antepreșcolară si preșcolară în scopul de a stimula dezvoltarea competențelor lingvistice, sociale, 
cognitive, fizice si pregătirea pentru învatamantul de masa
-Coordonarea procesului de identificare si selectie a copiilor anteprescolari si 
 preșcolari 
-Coordonarea mentorilor în procesul de colectare a informațiilor necesare finalizării selecției 
beneficiarilor, în activitatile de mentorat de grup si individuale derulate cu beneficiarii
-Coordonarea procesului de evaluare a nevoilor educationale ale copiilor antepreșcolari și 
preșcolari și elaborarea unor planuri de intervenție personalizate, vor sta la baza planificarii si 
desfășurării activităților: gradinite estivale pentru copii preșcolari, activități educaționale pentru 
dezvoltarea competențelor lingvistice, sociale, cognitive, fizice  pentru copii și mamele acestora
-Coordonarea realizării gradiniței estivale, evaluarea în urma realizării gradinițelor de vară 
-Coordonarea procesului de acordare sprijin financiar pentru copiii beneficiari antepreșcolari, 
preșcolar
- Este responsabil pentru coordonarea transmiterii documentelor necesare raportarilor catre 
Solicitant.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor educationale cu prescolarii – Gradinite estivale în 
grădiniță
-Însusirea metodologiei de lucru cu preșcolari – Grădinițe estivale
-Participă la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea gradinițelor estivale 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor prescolari conform procedurii stabilite
-Raportarea rezultatelor evaluării către echipa de proiect și responsabilul activități școală
-Planificarea și proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei gradiniței estivale
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu preșcolarii și 
părintii/mamele.
- Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfașurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente activităților educaționale cu copiii preșcolari – gradinite estivale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activitatilor educationale cu prescolarii – Gradinite estivale în 
grădiniță
-Însusirea metodologiei de lucru cu preșcolari – Grădinițe estivale
-Participă la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea gradinițelor estivale 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor prescolari conform procedurii stabilite
-Raportarea rezultatelor evaluării către echipa de proiect și responsabilul activități școală
-Planificarea și proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei gradiniței estivale
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu preșcolarii și 
părintii/mamele.
- Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant
- Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfașurare a activităților specifice și 
instrumentelor de lucru aferente activităților educaționale cu copiii preșcolari – gradinite estivale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
- Este responsabil de implementarea activităților educaționale cu antepreșcolarii si preșcolarii in 
grădiniță
-Însușirea metodologiei de lucru cu antepreșcolari si preșcolari
-Participarea la procesul de selecție a grupului țintă
-Organizarea și realizarea atelierelor educaționale săptămânale cu grupele de antepreșcolari, 
preșcolari și parinti/mame 
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a copiilor antepreșcolari și preșcolari conform procedurii 
stabilite
-Raportarea periodică a rezultatelor evaluării către echipa de proiect 
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă, conform metodologiei de lucru cu anteprescolarii 
și preșcolarii
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile copiilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de 
intervenție personalizat)
-Colaborează cu mentorii antepreșcolari, preșcolari pentru armonizarea intervenției și motivarea 
părinților/mamelor să participe la activități alături de copii
-Raportarea abaterilor/situațiilor speciale apărute în activitățile educaționale cu antepreșcolari, 
preșcolari și părinții/mamele
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor către Solicitant.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma 
urmatoarelor atributii principale:
-Identifică persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi înscrise în grupul țintă
- Recrutează grupul țintă al proiectului
- Menține implicarea grupului țintă în activitățile proiectului
-Elaborarea documentelor suport pentru înregistrarea beneficiarilor în grupul țintă
-Completează dosarele grupului țintă: colectează și înregistrează documentelor persoanelor din 
grupul țintă
-Elaborează și completează materialele pentru realizarea activităților de recrutare, selecție, 
consiliere și orientare profesională
-Monitorizarea permanenta a fluctuatiei numărului de beneficiari pentru fiecare din 
componenetele proiectului
-Intocmirea bazelor de date necesare înregistrării în grupul țintă a beneficiarilor din cadrul 
proiectului
- Colaborare cu experții din cadrul echipei de proiect în vederea monitorizării cât mai eficiente a 
beneficiarilor.
-Colaborare cu expertii echipei de proiect în vederea transmiterii informațiilor necesare raportării 
grupului țintă către Autoritatea de Management
-Permanenta comunicare cu beneficiarii proiectului in vederea completarii, actualizarii dosarelor 
documentelor justificarii inregistrarii în grupul țintă.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 - Consultanță, sprijin de specialitate pentru implementarea activităților educaționale în cadrul 
proiectului;
-Sprijină echipele de implementare în elaborarea metodologiilor, procedurilor și intrumentelor de 
lucru pentru activitățile educaționale cu antepreșcolari și preșcolari, școală dupa școală, sprijin 
educațional intensiv
-organizarea de  întâlniri de lucru cu echipele de cadre didactice din partea partenerilor asociați: 
educatori, cadre didactice SDS, cadre didactice SEI, pentru a prezenta și clarifica metodologiile 
specifice, pentru a facilita schimbul de experiență, pentru evaluarea activităților la finalul fiecărui 
an scolar
-monitorizează derularea activităților educaționale din cadrul unităților de învățământ conform 
metodologiilor, oferind sprijin de specialitate educatorilor, cadrelor didactice SDS si SEI
-ofera feedback/recomandări de îmbunătățire a elaborarii PIP-urilor
-ofera feedback/recomandări de îimbunătățire a activităților educaționale în cadrul vizitelor de 
monitorizare și pe baza rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
-este responsabil să participe in procesul de evaluare periodică a progresului proiectului
- participă la întâlnirile periodice cu echipele de lucru pentru planificarea și evaluarea activităților 
educaționale.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Sprijină echipa de implementare în aplicarea tuturor procedurilor juridice necesare pentru 
implementarea corectă a proiectului din punct de vedere al legalităţii şi respectării instrucţiunilor 
Autorităţii de Management: 
 Asigură asistenţă juridică echipei în interpretarea clauzelor contractuale ale contractului de 
finanţare;
 Sprijină activitatea echipei de implementare a proiectului cu privire la aspectele de ordin legal 
ce decurg din implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare a 
proiectului;
 Redactează şi avizează contractele din cadrul procedurilor de achiziții publice desfășurate de 
către beneficiar în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;;
 Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic elaborate pe parcursul implementării 
proiectului;
 Elaborează şi avizează contractele încheiate pe perioada implementării proiectului;
 Comunică eficient cu experţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectului;
 Certifică pentru conformitate cu originalul documentele procesate în cadrul proiectului;
 Reprezintă beneficiarul în relațiile cu autoritățile publice şi în relațiile cu terţii;
 Apără şi reprezintă interesele proiectului.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Sprijină echipa de implementare în aplicarea tuturor procedurilor juridice necesare pentru 
implementarea corectă a proiectului din punct de vedere al legalităţii şi respectării instrucţiunilor 
Autorităţii de Management: 
 Asigură asistenţă juridică echipei în interpretarea clauzelor contractuale ale contractului de 
finanţare;
 Sprijină activitatea echipei de implementare a proiectului cu privire la aspectele de ordin legal 
ce decurg din implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare a 
proiectului;
 Redactează şi avizează contractele din cadrul procedurilor de achiziții publice desfășurate de 
către beneficiar în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;;
 Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic elaborate pe parcursul implementării 
proiectului;
 Elaborează şi avizează contractele încheiate pe perioada implementării proiectului;
 Comunică eficient cu experţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectului;
 Certifică pentru conformitate cu originalul documentele procesate în cadrul proiectului;
 Reprezintă beneficiarul în relațiile cu autoritățile publice şi în relațiile cu terţii;
 Apără şi reprezintă interesele proiectului.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- asigură suport managerului și membrilor echipei de management și implementare în vederea 
desfășurării în condiții optime a activităților proiectului și respectării instrucțiunile Finanțatorului și 
prevederile legale din domeniu;
- oferă asisență managerului de proiect în elaborarea unor instrumente specifice managementului 
de proiect;
- oferă suport managerului în monitorizarea proiectului din punct de vedere calitativ;
- oferă suport managerului de proiect în gestionarea activităților, monitorizarea, evaluarea și 
raportarea activităților;
- oferă suport managerului de proiect în analiza și aprobarea documentelor/rapoartelor experților;
- asigură implementarea prevederilor Manualului de identitate vizuală;
- participă activ la întocmirea actelor adiționale, notificări și adreselor de corespondență în cadrul 
proiectului;
- organizează, la cererea managerului de proiect și participă la întâlniri de lucru cu echipa de 
proiect/partenerii.
- pregătește formularele și documentele de uz intern și extern în vederea implementării 
activităților;
- verifică corespondența dintre conținutul documentelor justificative și cerințele stabilite de echipa 
de management;
- pregătește și arhivează documentele pentru raportarea tehnico-financiară;
- întocmește centralizatoare / tabele / baze de date necesare implementării activităților;
- oferă asistență în pregătirea rapoartelor tehnice de progres și a raportului final.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- asigură suport managerului și membrilor echipei de management și implementare în vederea 
desfășurării în condiții optime a activităților proiectului și respectării instrucțiunile Finanțatorului și 
prevederile legale din domeniu;
- oferă asisență managerului de proiect în elaborarea unor instrumente specifice managementului 
de proiect;
- oferă suport managerului în monitorizarea proiectului din punct de vedere calitativ;
- oferă suport managerului de proiect în gestionarea activităților, monitorizarea, evaluarea și 
raportarea activităților;
- oferă suport managerului de proiect în analiza și aprobarea documentelor/rapoartelor experților;
- asigură implementarea prevederilor Manualului de identitate vizuală;
- participă activ la întocmirea actelor adiționale, notificări și adreselor de corespondență în cadrul 
proiectului;
- organizează, la cererea managerului de proiect și participă la întâlniri de lucru cu echipa de 
proiect/partenerii.
- pregătește formularele și documentele de uz intern și extern în vederea implementării 
activităților;
- verifică corespondența dintre conținutul documentelor justificative și cerințele stabilite de echipa 
de management;
- pregătește și arhivează documentele pentru raportarea tehnico-financiară;
- întocmește centralizatoare / tabele / baze de date necesare implementării activităților;
- oferă asistență în pregătirea rapoartelor tehnice de progres și a raportului final.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Întocmeşte contractele de muncă ale salariaţilor;
 Completează şi transmite contractele individuale de muncă şi orice modificari ale acestora în 
REVISAL, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 Întocmeşte actele adiţionale la contractele de muncă;
 Întocmeşte documente statistice şi centralizatoare, precum cele aferente concediilor de 
odihnă, în concordanţă cu programările primite, instrucţiunile AM/OIRPOCU şi legislaţia în vigoare 
sau situaţii statistice privind structura personalului pe diferite criterii;
 Întocmeşte dosarele de personal;
 Organizează procedurile de selecție pentru persoanele care vor fi angajate pentru 
implementarea proiectului;
 Întocmeşte deciziile de încetare a contractelor de muncă, notele de lichidare;
 Gestionează baza de date a salariaţilor;
 Întocmeşte pontajele lunare ale angajaţilor;
 Verifică timesheet-urile angajaţilor

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Asigurarea transportului de persoane în condiţii de maximă siguranţă şi respectând 
prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice
- Este responsabil de respectarea traseelor și a timpilor prevăzuți în cadrul activităților ce se 
vor desfășura prin proiectul CEPS
- Respectarea și aplicarea normelor de circulație pe drumurile publice în ceea ce privește 
conducerea preventivă 
- Este responsabil de integritatea şi siguranţa persoanelor pe timpul cursei si contribuie la 
formarea deprinderilor de siguraţă şi securitate personală în ce priveşte mijlocul de transport
- Planificarea verificărilor tehnice periodice
- Pregătirea și verificarea autovehiculului pentru cursă
- Predarea autovehiculului la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei
- Aducerea  la cunoştinţa conducerii a oricăror defecţiune tehnice sau a oricărei alte situaţii 
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire
- Să nu încredințeze conducerea autovehiculului altor persoane
- Să nu transporte persoane străine
- Cooperarea cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de muncă și 
condițiile de muncă sunt sigure și fără riscuri
- Completarea foilor de parcurs și înaintarea lor responsabilului financiar contabil.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Întocmeşte contractele de muncă ale salariaţilor;
 Completează şi transmite contractele individuale de muncă şi orice modificari ale acestora în 
REVISAL, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 Întocmeşte actele adiţionale la contractele de muncă;
 Întocmeşte documente statistice şi centralizatoare, precum cele aferente concediilor de 
odihnă, în concordanţă cu programările primite, instrucţiunile AM/OIRPOCU şi legislaţia în vigoare 
sau situaţii statistice privind structura personalului pe diferite criterii;
 Întocmeşte dosarele de personal;
 Organizează procedurile de selecție pentru persoanele care vor fi angajate pentru 
implementarea proiectului;
 Întocmeşte deciziile de încetare a contractelor de muncă, notele de lichidare;
 Gestionează baza de date a salariaţilor;
 Întocmeşte pontajele lunare ale angajaţilor;
 Verifică timesheet-urile angajaţilor

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
- Asigurarea transportului de persoane în condiţii de maximă siguranţă şi respectând 
prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice
- Este responsabil de respectarea traseelor și a timpilor prevăzuți în cadrul activităților ce se 
vor desfășura prin proiectul CEPS
- Respectarea și aplicarea normelor de circulație pe drumurile publice în ceea ce privește 
conducerea preventivă 
- Este responsabil de integritatea şi siguranţa persoanelor pe timpul cursei si contribuie la 
formarea deprinderilor de siguraţă şi securitate personală în ce priveşte mijlocul de transport
- Planificarea verificărilor tehnice periodice
- Pregătirea și verificarea autovehiculului pentru cursă
- Predarea autovehiculului la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei
- Aducerea  la cunoştinţa conducerii a oricăror defecţiune tehnice sau a oricărei alte situaţii 
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire
- Să nu încredințeze conducerea autovehiculului altor persoane
- Să nu transporte persoane străine
- Cooperarea cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de muncă și 
condițiile de muncă sunt sigure și fără riscuri
- Completarea foilor de parcurs și înaintarea lor responsabilului financiar contabil.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Asigură managementul financiar al proiectului;
 Verifică respectarea criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor proiectului;
 Întocmește procedura de lucru financiar-contabilă în cadrul proiectului; 
 Ține evidența cheltuielilor pe linii bugetare și urmărește încadrarea cheltuielilor în limitele  
prevăzute în buget pe fiecare linie bugetară în parte;
 Sesizează managerul de proiect asupra unor situații potențiale de depășire sau de deficit a 
cheltuielilor la anumite linii bugetare;
 Întocmește și obține avizarea documentelor financiare din cadrul proiectului;
 Coordonează realizarea tuturor  plăților și încasărilor din cadrul proiectului șiverifică existența 
tuturor documentelor justificativenecesare realizării acestora;
 Întocmeşte şi semneazătoate rapoartele financiare ale proiectului;
 Cooperează cu reprezentanții partenerilor pe probleme specifice;
 Actualizează bugetul proiectului, dacă situația o impune;
 Verifică reconcilierea contabilă pe conturi;
 Efectueaza înregistrările contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului;
 Întocmește balanțele de verificare.



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Asigură managementul financiar al proiectului;
 Verifică respectarea criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor proiectului;
 Întocmește procedura de lucru financiar-contabilă în cadrul proiectului; 
 Ține evidența cheltuielilor pe linii bugetare și urmărește încadrarea cheltuielilor în limitele  
prevăzute în buget pe fiecare linie bugetară în parte;
 Sesizează managerul de proiect asupra unor situații potențiale de depășire sau de deficit a 
cheltuielilor la anumite linii bugetare;
 Întocmește și obține avizarea documentelor financiare din cadrul proiectului;
 Coordonează realizarea tuturor  plăților și încasărilor din cadrul proiectului șiverifică existența 
tuturor documentelor justificativenecesare realizării acestora;
 Întocmeşte şi semneazătoate rapoartele financiare ale proiectului;
 Cooperează cu reprezentanții partenerilor pe probleme specifice;
 Actualizează bugetul proiectului, dacă situația o impune;
 Verifică reconcilierea contabilă pe conturi;
 Efectueaza înregistrările contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului;
 Întocmește balanțele de verificare.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Iniţiază, lansează, derulează şi finalizează procedurile de achiziţii din cadrul proiectului;
 Analizează cadrul legal  aferent atribuirii contractelor de achiziţie publică; 
 Stabilește procedura de atribuire aplicabilă pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru în cadrul proiectului.
 Întocmeşte Planul achiziţiilor publice pe baza tuturor contractelor preconizate a fi incheiate pe 
parcursul implementării proiectului, în raport cu propunerile membrilor echipei de managment şi 
implementare, precum şi activităţile proiectului, şi le supune aprobării managerului de proiect;
 Elaborează notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele 
justificative de alegere a procedurii de atribuire, notele justificative privind criteriile minime de 
calificare, notele privind alegerea criteriului de atribuire şi le înaintează spre aprobare Managerului 
de proiect;
 Întocmeşte şi transmite anunţurile sau invitațiile de participare în conformitate cu legislația în 
vigoare;
 Realizează documentaţia de atribuire si caietul de sarcini în colaborare cu ceilalţi membri ai 
echipei de management.

Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Iniţiază, lansează, derulează şi finalizează procedurile de achiziţii din cadrul proiectului;
 Analizează cadrul legal  aferent atribuirii contractelor de achiziţie publică; 
 Stabilește procedura de atribuire aplicabilă pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru în cadrul proiectului.
 Întocmeşte Planul achiziţiilor publice pe baza tuturor contractelor preconizate a fi incheiate pe 
parcursul implementării proiectului, în raport cu propunerile membrilor echipei de managment şi 
implementare, precum şi activităţile proiectului, şi le supune aprobării managerului de proiect;
 Elaborează notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele 
justificative de alegere a procedurii de atribuire, notele justificative privind criteriile minime de 
calificare, notele privind alegerea criteriului de atribuire şi le înaintează spre aprobare Managerului 
de proiect;
 Întocmeşte şi transmite anunţurile sau invitațiile de participare în conformitate cu legislația în 
vigoare;
 Realizează documentaţia de atribuire si caietul de sarcini în colaborare cu ceilalţi membri ai 
echipei de management.



Costul salarial pentru responsabilul financiar se justifica prin prisma responsabilitatilor si a 
complexitatii activitatilor din cadrul proiectului. Principalele responsabilitati:
1. Gestionarea documentelor ce urmeaza a fi platite pentru proiect
 - primește și avizează documentele;
- realizează repartizarea acestora pe linii bugetare;
- efectueaza platile pentru proiect, dupa ce se asigura de existența tuturor actelor justificative 
pentru plata în cauză;
- coordonează realizarea de plăți și încasări pentru proiect;
2. Gestionarea cheltuielilor și activităților financiare ale proiectului 
- întocmește procedura de lucru financiar-contabila in cadrul proiectului și procedura privind 
intocmirea cererilor de rambursare;
- elaborează și actualizează bugetul proiectului împreună cu responsabilii de activități;
- elaborează și actualizează diagrama cash-flow la nivelul proiectului;
- se asigură de eligibilitatea cheltuielilor;
- monitorizează încadrarea în cheltuielile planificate;
- realizează predicții cu privire la cheltuielile perioadei următoare;
- efectueaza înregistrările contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului;
- întocmește balanțele de verificare;
- pregătește deciziile interne cu caracter financiar-contabil;
- se asigură de respectarea tuturor regulilor și cerințelor financiare impuse de Autoritatea de 
Management.
- primește, verifică și avizează deconturile cu documentele financiar-contabile și/sau cererile de 
plată transmise de partener și le înregistrează în contabilitate
- previzionează și direcționează fluxul de numerar conform bugetului aprobat

Costul salarial pentru responsabil resurse umane se justifica prin prisma responsabilitatilor si a 
complexitatii activitatilor din cadrul proiectului. Principalele responsabilitati:
1. Întocmirea şi gestionarea documentele legate de personal
- Întocmeşte contractele de muncă ale salariaţilor
- Completeaza si transmite contractele individuale de muncă si orice modificari ale acestora in 
REVISAL, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare
- Întocmeşte actele adiţionale la contractele de muncă
- Întocmeşte documente statistice şi centralizatoare, precum cele aferente concediilor de odihnă, 
în concordanţă cu programările primite, instrucţiunile AM/OIRPOCU şi legislaţia în vigoare sau 
situaţii statistice privind structura personalului pe diferite criterii
- Întocmeşte dosarele de personal
- Întocmeşte deciziile de încetare a contractelor de muncă, notele de lichidare, dosarele de 
pensionare
- Întocmeşte pontajele lunare ale angajaţilor
- Verifică timesheet-urile angajaţilor (verificarea corespondenţei dintre numărul de ore din 
timesheet şi contractul individual de muncă, verificarea corespondenţei dintre datele şi locaţiile din 
raportul narativ - timesheet – documente justificative deplasări)
- Eliberează diverse adeverinţe necesare angajaţilor
2. Întocmirea şi gestionarea statelor de plată
- Calculează salariile pentru angajaţi
- Calculează obligaţiile organizaţiei faţă de bugetul de stat, întocmeşte şi depune declaraţiile 
aferente salariilor la instituţiile abilitate, în termenul legal prevăzut
- Întocmeşte şi transmite la contabilitate nota contabilă de salarii şi comunică obligaţiilor de plată.



Costul salarial pentru responsabil resurse umane se justifica prin prisma responsabilitatilor si a 
complexitatii activitatilor din cadrul proiectului. Principalele responsabilitati:
1. Întocmirea şi gestionarea documentele legate de personal
- Întocmeşte contractele de muncă ale salariaţilor
- Completeaza si transmite contractele individuale de muncă si orice modificari ale acestora in 
REVISAL, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare
- Întocmeşte actele adiţionale la contractele de muncă
- Întocmeşte documente statistice şi centralizatoare, precum cele aferente concediilor de odihnă, 
în concordanţă cu programările primite, instrucţiunile AM/OIRPOCU şi legislaţia în vigoare sau 
situaţii statistice privind structura personalului pe diferite criterii
- Întocmeşte dosarele de personal
- Întocmeşte deciziile de încetare a contractelor de muncă, notele de lichidare, dosarele de 
pensionare
- Întocmeşte pontajele lunare ale angajaţilor
- Verifică timesheet-urile angajaţilor (verificarea corespondenţei dintre numărul de ore din 
timesheet şi contractul individual de muncă, verificarea corespondenţei dintre datele şi locaţiile din 
raportul narativ - timesheet – documente justificative deplasări)
- Eliberează diverse adeverinţe necesare angajaţilor
2. Întocmirea şi gestionarea statelor de plată
- Calculează salariile pentru angajaţi
- Calculează obligaţiile organizaţiei faţă de bugetul de stat, întocmeşte şi depune declaraţiile 
aferente salariilor la instituţiile abilitate, în termenul legal prevăzut
- Întocmeşte şi transmite la contabilitate nota contabilă de salarii şi comunică obligaţiilor de plată.

Costul salarial pentru responsabilul financiar se justifica prin prisma responsabilitatilor si a 
complexitatii activitatilor din cadrul proiectului. Principalele responsabilitati:
1. Gestionarea documentelor ce urmeaza a fi platite pentru proiect
 - primește și avizează documentele;
- realizează repartizarea acestora pe linii bugetare;
- efectueaza platile pentru proiect, dupa ce se asigura de existența tuturor actelor justificative 
pentru plata în cauză;
- coordonează realizarea de plăți și încasări pentru proiect;
2. Gestionarea cheltuielilor și activităților financiare ale proiectului 
- întocmește procedura de lucru financiar-contabila in cadrul proiectului și procedura privind 
intocmirea cererilor de rambursare;
- elaborează și actualizează bugetul proiectului împreună cu responsabilii de activități;
- elaborează și actualizează diagrama cash-flow la nivelul proiectului;
- se asigură de eligibilitatea cheltuielilor;
- monitorizează încadrarea în cheltuielile planificate;
- realizează predicții cu privire la cheltuielile perioadei următoare;
- efectueaza înregistrările contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului;
- întocmește balanțele de verificare;
- pregătește deciziile interne cu caracter financiar-contabil;
- se asigură de respectarea tuturor regulilor și cerințelor financiare impuse de Autoritatea de 
Management.
- primește, verifică și avizează deconturile cu documentele financiar-contabile și/sau cererile de 
plată transmise de partener și le înregistrează în contabilitate
- previzionează și direcționează fluxul de numerar conform bugetului aprobat



Cheltuielile salariale se justifica prin prisma urmatoarelor atributii principale:
 Asigură coordonarea generală a proiectului: inițiere, planificare, monitorizare și control;
 Coordonează echipa de management pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a 
activităților proiectului, respectând instrucțiunile Finanțatorului și prevederile legale din domeniu;
 Supervizează aplicarea instrucţiunilor emise de AM/OI asupra bugetului şi activităţilor 
proiectului;
 Propune, alege, adaptează şi avizează setul de proceduri și formulare (metodologia) de 
proiect după care se va derula proiectul;
 Desfășoară activități de control, verificând îndeplinirea obiectivelor planificate, respectarea 
graficului activităților şi bugetului proiectului luând măsuri corective atunci când este cazul;
 Coordonează activitatea partenerilor din cadrul proiectului;
 Coordonează activitatea de întocmire a documentelor necesare cererii de plată şi a cererilor 
de rambursare;
 Supervizează execuția bugetului proiectului proiectului;
 Coordonează echipa de management în întocmirea documentelor de plată, elaborarea 
planurilor de lucru pentru activitățile specifice ale proiectului, dezvoltarea instrumentelor de lucru 
și a documentelor de vizibilitate a proiectului și a altor documente
 Avizează foile de parcurs completate de către sofer;
 Coordonează întâlnirile echipei de management a proiectului;
 Supervizează achizițiile în cadrul proiectului;
 Supervizează toate acțiunile de informare și publicitate derulate în cadrul proiectului
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