
Privind: Aprobarea participarii Municipiului Teciici, in calitate de Iider departeneriat, ia 
proiectul cu cod MV SMIS 106238, cu titlul Scoa1a Prietena Ta - parteneriat pentru 
suslinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii tiaiapurii a scoiii si pentru 
reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat 
scoala, precum si pentru . implementarea de anasuri integrate pentru o abordare 
participativa la educatie a coanuuitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Priiiiarul Municipiuiui Tecuci, jud. Galaţi; 
NUIHărdC înregislrare şi data depunerii proiectului: 38248 / 27.03.2018 
Coiisiliui Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ORDINARA, 

îndatade:29.03.2018; 
Avnd în vedere: 

- Expunerea de inotive a iniţiatorului , Înregislrată  sub nr. 382491 27 .032018; 

Raportul de specialitate Întocinit de Biroul Fonduri Europene , Îuregistrat sub nr. 

38250/ 27 .032018; 	 / 

- Rapoitulhupoartele de avizare al/ale comîsieîlcomisiüor de specialitate nr. 
In baza prevederilor 

Regulamenlului UE nr. 130312013 aI Parlamentuiaii European si aI Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii coinune privind FEDR, FSE, FC, FEADR SI 
FEPAM, precum si de Stabiiire a unor diSpOZîIiÎ genelBie privind FEDR, FSE, FC, FEADR SI 

FEPAM si de abrogare a Reguiainentului CE nr. 108312006 al Consîliului; 

- Regulaiuentului (UE) nr. 1 304/2013 privind FSE; 
- Acordului de parteneriat 2014-2020; 
- Slrategia Naţională  penlru Proiiaovarea Îrnbătrânirii Aetive şi Protecţia Persoaador 

Vârsliaice penliu perioada 2015-2020 
- Strategia Naţională  privind Incluziunea Soeiaiă  şi Reducerea Sărăciei 2014-2020 

-Slrategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor roniâni aparţinând 
nainorităţii roine penlru perioada 2015-2020 

- Strategia Naţiooală  de .Sănătate 2014-2020 
- Slrategia privind Reducerea Părăsirii TiIUpUrii a 5co1ii îia Roniânia 
- Slrategia Naţionaiă  piiviaad învăţarea pe tot Pareursui Vieţii 
- Planul de Dezvoitare Regională  Sud-Est 
- Strategia Naţionalăpenlru Sănătatea Mintală  a Copiluiui şi Adolescentului 2015-2020 
- Slrategia Naţională  privind Induziunea Socia1ă  a Persoaneior cu Dizabilităţi 2014- 

2020 

- Strategia Naţională  pentiu Protecţia şi Prornovarea DrepturilorCopilului 2014 - 2020 
- PrograinaalNaţional de Refonnă  (PNR) 



LERICA 
PRESEDINTE DE SEI)INTA 
BIJIiGA 

2015- 

.2O20 
- Recoinandări Specifice de tară  2014 
- Acord de Parteaaeriat 2014-2020 
-Gbiciului solicitantului - Coiiditu speciice - Axa Prioratara 6 —Educa ţie şi conipetenţe 

- Art 44 alua l si art 45 a1iu 1 din Lcgea nr 27312006 a Finaiatelor Pub1ice Locale, cu 

inodificănle si competăra1e ai1teraoare, 
- Art. 36 alm 2 lit e) coroborat cu alm (7) lat a) si ht c) drn Legea nr. 215 / 2001 a 

administrataei pub1ice locale, republicată  (rl), cu modificărik si coinpletările ulterioare, 
În baza art. 45, alin.2 si art.1. 15 lit b) din Legea nr.. 215 i 2001 privind adaainistraţia pubiică  
locală, republacata (rl), cu modaficările sa conipletărite ai1teraoare.. 

OTĂRĂŞ TE: 

Artl Se aproba participarea Municipiuiui Tecuci, in caiitate de iider de partcneriat, la 
praiiectul cu Cod proiect 106238, cu titlui Scoaia Prieteiia Ta - partcneriat pentru 

sustinerea educatiei in Tecuci in vederca reducerii parasiaii tiinpurii a scoiii slpeaatru 

reiaatoarcerea in sisteinul de educatie si foranare a tineriior si adidtilor care au abandonat 
scoala, precuni si pentru inapienaentarea de aiaasuri integrate pentru o abordare 
participativa la educatie a conaunitatii si inclusiva a grupurilor, in vaioare totala ciigibiia 
de 7.747308,02 lei (6301.963,99 lei Liderui de parteneriat UAT Tectaci si 1.045344,03 lei 
partener Şcoaia Gimnaziată  Speciaiă  Constantiaa Păunescu Tecuci) cu o coiatributie proprie 

a Iideruiui de parteneriat in vaioare totaia dc 134.040,17 ieidin carc in anad 2018 sunaa de 
53.000 lei. 

Art. 2. Prin prezeiata laotarare se imputerniceste, Paimarui Municipiuiui Tecaici, doraul Cataiin 
Constautin Haininbae, sa seanueze connactu1 de tinaiatare. 

Art3 ln situatia in care, reprezentantui imputeanicit confœm arL2 din prezenta hotarare se afia 
in imposibilitatea exercitarii mandatuiui .ineredintat, inipaaternîciit sa senineze contractui <le 
finantare este Viceprianaaul Munieipiuiui Tecuci,, doannui Pintiiie Daraut. 

Art. 4 Prezenta hotarare va fî dusa iain&piiatire prin ,gaija Paianarulaai Municipiuiaai Tecnci 

Art. 5 Prezenta hotărăre vă  fi cornunicata eelor interesai prin grija secretarului Municipiului 
Tecuci. 

/ 



Privind: AproI,area parliciparii Municipiului Tecuci, in caiitate de lider de parteueriat, la 
proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul Scoa1a Prietena Ta - parteneriat peutru 
suslinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii tianpuriia scolii si peiatru 
reintoarcerea in sisternul de educatie si fonnare a tinerilor si aduil•or care au abandonat 
scoala, precum si pentru iinplenientarea de niasuri integrate peutru oabordare 
participativa ]a educatie a comunitatii si indusiva a grupurilor vulnerabile. 

Avand in vedere prevederile Programului Opeiatioiial Capital Uinaia 2014-2020, Axa 
Paioritara 6. - Obiectivul geiieral al proiectului il repaezrota cresterea accesului la educatie a 
persoarrelor apartinand grupurilor vuluerabile, prin ianpleanentarea de inasuri integrate de 
unbunatatire a competentelor personalului didactic, de management si de sprijin pentTu servicu 
educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si prin interveiatii directe asupra copiilor si 
parintilor pentru sprijinirea participarii la educatie, precurn si inasuri integrate de reducere si 
paevenire a abandonului scolar. 

Obiectivul geneial al proiectului va conlribui la indeplinirea obiectivului major al 
progiamului POCU dezvoltarea resurselor umane priaa cresterea accesului la un sistem de 
educatie si forrnare profesiouala de calitate, sliinulaiea ocuparii, cu precadere pentru tineri, 
reducerea saiaciei si a exduziuzaii sociale prin facilitarea accesuiui de servicii sociaie si de 
sauatate, precuan si la realizarea obiectivelor speci1ce axei prioritare 6 - 05 6.2 Cresterea 
parliciparii la invataaaaântaal ante-prescolar si prescolar, in special a gmpurilor cu iisc de parasire 
tinapuaie a scolii, cu accezrt pe copiii apartinând niinoritatii roma si a celor din aaediul rural; 
05 63 Reducerea parasirii tianpurii a scolii prinmasuri Întegrate de prevenire si de asigurare a 
opoatunitatilor egale pentau elevii apartinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 
apaitinând minoritatii ronia si elevii din mediral auaa1 comnnitalile dezavantajate socio-
econoanic; OS 6.4 Cresterea nuinarului de tineri caze au abandonat scoala si de adulti care nu 
si-aaa Enahzat educatia obligatorie care se reintorc iaa sisteuaui de educatîei si foranare, inclusiv 
prm piograine de tîp a doua sansa si programe de formare profesionala si OS 6.6 
,,Ianbunatatirea coanpetentelor personalului didactic din invatarnântul pre universitar in vederea 
promovaiii unor servicii educationale de calitate orieutate pe nevoile elevilor si a unei scoli 
izrclusive. 

Astfel, prin proiectul Scoala Prietena Ta se propune ianpleanentarea de inasuri integrate 
de redacere si prevenire a abandonului scolar prin oferirea de prograane care asigura cresterea 
accesului la educatie a persoanelor apartinand gniprarilor vu1nerabile,, coroborat cu 
inabuaiatatirea coaupetenteior personalului didactic, de ananageinent si de sprijin penlru servicii 
e<Iracationale de calitate oaientate pe iaevoile elevilor si cu aplicarea de interventii directe asupra 
copiilor si parintilor pentru spiijiaairea participarii la educatie. 

Valoarea totala estianata a cheiltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectuiui este de 
7..7473I1802 lei din care: 



- Liderul de partenerlat UAT Tecuci 6 701 963,99 Iei 
- Partener Scoala Giinnazială  Specială  1tConst tin ăunescl1t1  Tecuci 1 .045344,03 Iei. 

Având în vedere cele sus-prezentate, în conforinitate cu prevederile art. 36din Legea 

adininistraţiei pu11ice Iocale nr. 2I5i200I, repuIIicată, cu rnodiicăriie • i cinp1etări1e 

ulterioare, vă  supun spre aproare proiectul de iot ărre, în forma prezentată. 

iRIMAR 

Cătn Coiastautin 11URDJBAE 

ş . 



Privînd: Aprolarea partîciparii Municipiului Tecuci, iii calitate de Iider de 
parteneriat, Ia proiectui ,cu cod MY SMIS 106238, cu titlui Scoala lrietena Ta - 
parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea retlucerii parasîrii tiinpurii a 
scolii si pentru reintoarcerea in sisteniul de educatie si fornaare a tineriior si aduitilor care 

au alandonat scoaia, precuni si peutru ianpleauentarea de naasuri integrate pentru 
oalordarc participativa la educatie a coanunitatii si inclusiva a grupurilor vuliaerabile. 

Avand in vedere Obiectivul general al proieclului care va contribui la indeplinirea 
obiectivului iiiajor al progranaului POCU Intrucat in prezent,, din analiza de nevoi a unitatilor 
scolare partenere Priinariei Municipiului Tecuci (inclusiv cele asociate ca partener) este 
necesara o interventie integrata si rapida pentru ieducerea abandonului scolar si pentru 
reinloarcerea in sistenaul de invatamant forrnal a linerilor si adultilor care nu au Ilnalizat 
educatia obiigatorie, acest proiect isi propune sa previna si sa coinbata absenteisnaul si 
abaudonul scolar, prin sustinerea urnaatoarelor initialive: 
(1) Asigurarca de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii 
parasirii tiirapuaii a scolii (Educalia Tirnpurie, Step by Step,Scoala dupa Scoala, Cercul 
de Capacitate), 
(2) Asigurarea de oportunitati de dezvoltare a intregului potential individual al copiilor si 
lînerilor din comunitate, prin dezvoltarea abilitatilor, cuiaostintelor si experientei necesare 
(Clubul Copiilor, Scoala de Vam, ProFaanilia, A doua Sansa), 
(3) Asigurarea piemise1or pentni participaaa cu anai nault interes ia activitatile educationale 
(curticularc si extracurriculare) oferite de calre scoala ( Juipleinentarea platformei online 
educataouale, Foranarea cadrelor didactice, a personalului de managernent si de sprijin tlin 
uaaitalîle de iavataauant iinplicate in proiect, Moiivarea cadrelor didaclice pentru ianpiicare 
pentau perfoniaanta si penlru asiguraaea unei coratinuitali a procesului de invatarraant precuin si 
Piugrauaele si proiectele inovative dczvoltate cu sprijinul coanunitatii, in urtna parteneriatelor 
caieate si prin activitatile de voluntariat). 

Masurile luateprin proioctul Scoaia Prietena Ta7 au naenirea sa intrerupa cercul vicios al 
abaaadonului scolar, oferind aan acces crescut paniciparii la educatie prin iinplernentarea 
prugrarnelor specializate si prin acliunile de forrnare, anotivare si constientizare, determinate ca 
o solutie la nevoiie specilice ale grupului linta, identilicate in analizele de nevoi elaborate de 
calre liecare unitate de invatamarit irraplicata in proiect, 

Eleanentul de referinta pentrn masurile propuse este copilul, insa acesta este privit in 
contextul farniliei precum si al rnetliulaai educational forrnal in care se dezvoita, de aceea 
proiectul Scoala Prietena Ta va genera beneflcii pe termen lung - (1) la nivel individual 
pentru copii, parintr, cadre didactice, personal de manageinent si de sprijin a1 unitatilor de 
invatamant pria rezultateie si impactul oferit de activitalile implementate in cadrul proiectului, 
carc vor conduce la o aiitudine de inteiies crescut fata de scoala a tututor partilor iinplicate 
(copii parinti-educatori) precuan si - (2) ia nivel coiectiv - farnilie si coinunitate care va fi 



afectata in inod pozitivprin irnplicarea directa in activitatile din proiect si ca promotor ăctiv 
pentru mentinerea reu1tate1or proiectuiui prin construirea unei inentalitaii - pro-educatie. De 
aseanenea., beneficile pe terrnen lung generate de proiect catre grupul tinta.iiplicat  precum si 

:catre alte grupuri tinla suntasigurate de .catre activitatile de promovare a incluziunii sociale si 
de elirninare a oricarei discrirninari a persoanelor vu1nerabiie. 

Solicitantul finantarii nerarnbursabiie (Primaria Municipiuiui Tecuci) are de asenienea in 
vedere obtinerea unui efect pe termen lung in comunitate prin implementarea acestui proiect ca 
urnrare a arrnonizarii politicilor sociale si a serviciilor de sprijiir de la nivel local, politici care 
prevad asistenta sanitara, autritie si asistenta psiho-sociala pentru grupurile vulnerabile, a 
politicilor de imbunatatire a coinpetentelor fortei de munca si a politicilor pentru tineret, fanrilie 
si coeziune sociala. 

Abordarea integrata a educatiei, in sensul interventiei din partea proiectului pe toate palierele 
educationale (anteprescolar, prescolar, priinar, secuadar inferior si secuadar superior) precrim si 
prin oferirea de sprijin cornpleinentar copiilor si parintilor (activitati ex(raeuriculare si de 
sprijin) va genera de aseinenea beneflcii pe terrnen luag grupului tinta irnplicat in proiect 
precuan si viitoarelor grupuri tinta care vor beneflcia de prograrnele initiate si inentinute 
peraiaanent in cadrul unitatilor de iavatainant beneflciare.. 

Valoarea totala estimata a clieltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 
7.747363,99 Iei din care: 

- Liderui de parteneriat UAT Tecuci 6.701363,99 lei 
- Partener Scoala Giinnazială  Specială  Constantin Păunescu Tecuci 1.045344,03 lei. 

Contributia pinprie a Iidenalui de parteneriat —UAT Tecuci este de 134.040,17 lei. 

Perioada de impletneatare a proieotului este de 36 de luni 

Contribulia proprie a liderului de parteneriat —UAT Tecuci penlru proiectul cod MY SMIS 

106238, CU titlul Scoa1a Prietena Ta pentni anul 2018, este in valoare de 53.000 Iei si este 

cupiinsa in Lista de inveslitii, cap 10.02.50, C - alte cheltuieli, poz. L 

În conformitate cu Lega nr. 215/2001 a adiarinistraţiei publice locale, cu rnodiflcările si 
corapletările ulterîoare, Consiliul Loeal a1 Municipiului Tecuci este cel care Iiot ărăşte asupra 

contractării si realizării proiectelor de dezvoltare si investiţii ale adrninistraţiei publice locale, 

precutn si asupra paalicipării la prograrnele cu finanţare europeană  nerainbursabilă, în funcţie 

de necesitătile obiective ale coiuuniiăţii. 

Avnd în vedere Expunerea de raotive a iDiţiaIOIUIUÎ de proiect considerăm ca proiectul 

de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate penlru a fI adoptat. 

SefBirou Fonduri Europene: 	 intocnrit: 


