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Stimată doamnă, 

 

În legătură cu clarificările solicitate de instituția dumneavoastră cu privire la conținutul anunțului 

de selecție parteneri pentru proiectul „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program 

after school; consiliere pentru planning familial și prevenirea abandonului școlar; măsuri de 

ocupare a tinerilor părinți, implementat prin prin POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, vă 

transmitem alăturat informațiile solicitate: 

 

1. Vă rugăm să menționați care este perioada de implementare a proiectului. 

 

Răspuns: 

La momentul actual, perioada estimată a implementării proiectului este de 14 luni. Facem 

precizarea că această perioadă este indicativă și urmează să fie confirmată/modificată în urma 

stabilirii structurii finale a parteneriatului, în urma consultării tuturor organizațiilor implicate, în 

funcție de resursele de timp/umane/materiale necesare pentru derularea activităților propuse. 

Perioada maximă de implementare nu poate depăși termenul limită de 31 decembrie 2023. 

 

2. Vă rugăm să specificați valoarea finanțării (bugetul alocat) pentru cei 3 parteneri ce urmează 

să fie selectat. 

 

Răspuns: 

Valoarea bugetului alocat fiecăruia din cei 7 parteneri va fi stabilită ulterior finalizării procesului de 

selecție. Definirea bugetului va reprezenta un proces consultativ, care va presupune implicarea 

fiecărei organizații din structura parteneriatului. Bugetul alocat va fi influențat de durata și 

complexitatea activităților, resursele necesare pentru susținerea lor și costurile cu resursele 

umane practicate de fiecare organizație parteneră, raportate la experiența și pregătirea 

profesională a acestora. Se va urmări ca bugetul total al proiectului să se încadreze în suma 

maximă de 500.000 euro disponibilă în cadrul apelului nr. POCU/GAL/2020/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 

lansat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini pentru intervenția DEZVOLTAREA UNUI 

PACHET INTEGRAT DE SERVICII SUPORT: PROGRAM AFTER SCHOOL; CONSILIERE 

PENTRU PLANNING FAMILIAL ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR; MĂSURI DE 

OCUPARE A TINERILOR PĂRINȚI,  aferentă Măsurii M.1.3 - Sprijinirea tinerelor familii din 

teritoriul  SDL prin furnizarea de servicii socio-educaționale suport pentru accesul și menținerea 

pe piața muncii, din cadrul Obiectivului Specific nr.1 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv  

Dezvoltarea de servicii funcționale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din teritoriul SDL până în 2023. 
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3. Resursele umane de la activitatea A.3.4 Derulare de ateliere interactive pentru dezvoltarea de 

abilități pentru viață independentă și dobîndirea de competențe cheie sunt prevăzute doar pentru 

partea de coordonare a atelierelor? Sunt prevăzuți 2 coordonatori ateliere, dar nu și formatorii 

(experții) pentru TIC și limbi străine. 

 

Răspuns: 

Coordonatorii atelierelor reprezinta experții care vor asigura desfășurarea efectivă a acestora. Nu 

sunt prevăzute poziții distincte de coordonatori și formatori în cadrul acestei activități. 

 

4. Dobândirea de competențe cheie vor fi strict legate doar de domeniile TIC și limbi străine? 

 

Răspuns: 

Da, atelierele se vor derula doar în domeniile TIC și limbi străine. 

 

5. Activitatea 6.1. Sesiuni de informare tematice pentru promovarea egalității de șanse și 

nediscriminării se adreseaza unui număr de 100 de beneficiari, din care: 

- 40 copii clasele 1-4 

- 40 copii clasele 5-8 

- 20 copii cu vârstele între 10-14 ani. 

Beneficiarii de la această categorie pot fi ușor confundați cu cei de la clasele 5-8. Aceștia sunt tot 

cei de clasele 5-8? 

 

Răspuns: 

Beneficiarii din categoria „copii cu vârstele între 10-14 ani” sunt diferiți de cei din categoria “copii 

clasele 5-8”. Cei 20 de copii cu vârstele între 10-14 ani sunt cei care participă și la activitatea 

“A.3.2. Susținerea unui program "A Doua Șansă", fiind așadar minori aflați în situație de abandon 

școlar. 

 

Cu respect, 

              Aproba:                                                     Intocmit: 

              Primar,                                         Membru in Comisia de Evaluare si Selectie 

             Ing. Popa Virgil                                  C.J. Dascalu Bianca 
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