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Nr. 11.618 din 24 .11.2016

INVITATIE DE PARTICIPARE

UAT Comuna Margineni, Jud. Bacau, in calitate de solicitantllider al proiectului
PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE, in cadrul cererii de propunere de proiecte "Scoala pentru
toti", Axa prioritara 6 "Educatie si competente", prioritatea de investitii 10 (i) "Reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului legal la invatamantul prescolar,
primar si secundar de calitate, inclusive la parcursuri de invatare formate, non forma!e si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare", are intentia de a selecta partener/
parteneri in vedrerea implementarii proiectului in comunele Margineni si Nicolae Balcescu,
judetul Bacau, Regiunea Nord Est.

Obiectivul general al proiectului este mentinerea in sistemul de invatamant a copiilor din
mediul rural c.are se afla in situatii de risc de abandon si readucerea in sistem a celor care au
abandonat scoala prin realizarea unor interventii directe si integrate atat asupra familiei si
copiiilor cat si asupra mediului educational, scoli si gradinite, pentru a crea conditiile favorabile
frecventarii cursurilor preuniversitare, i.nscopul reducerii ratei de abandon incomunitatile rurale
in care se implementeaza.

Obiectivul general va fi realizat prin urmatoarele obiective specifice:

Cresterea capacitatii de adaptare la cerintele sistemului de invatamant pentru 260
elevi/copii si 65 prescolari din mediul rural prin includerea lor in programe integrate
de consitiere, terapie ocupat;onala, activitati de sprijin in acornodarea trecerii de la un
nivel educational la altul si activitati extrascolare;
Depasirea unor situatii iminente de risc de abandon scolar pentru 120 de copiii elevi
din mediul rural prin participarea la activitati de tipul scoala dupa scoala, activitati
care presupun supraveghere si sprijin in realizarea temelor scolare, suport pentru
reducerea decalajelor de nivel scolar, sustinute de furnizarea unei mese complete/ zi
indispensabile dezvoltarii sanatoase si armonioase a copiilor;
Cresterea participarii la invatamantul prescolar pentru 10 prescolari prin inscrierea
acestora in grupele de gradinita aferente varstei concomitent cu acordarea de sprijin
material si sub forma de consiliera si terapie;
Cresterea gradului de constientizare si responsabilizare privind beneficiile educatiei
asupra copilului si familiei prin participarea a minim 260 parinti la activitati de
informare, mediere si consigliere, la activitati de tipul Scoala Parintilor;
Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii si imbunatatirea situatiei
economice a familiei prin reintoarcerea in sistemul de invatamant sau participarea la
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cursuri de formare profesionala a 70 tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul
obligatoriu;
Cresterea calitatii educatiei furnizate in sistemul de invataman prin participarea a 70
cadre didactice din scolile si gradinitele partenere la cursuri de dezvoltare a
competentelor transversale.

Grupul tinta al proiectului este estimat a fi urmatorul:

65 copii de varsta prescolara 3-5 ani din mediul rural care fac parte din grupuri cu
risc de parasire timpurie,
260 copiiI elevi din mediul rural din grupuri vulnerabile, copii! elevi cu dizabilitati sau
din comunitati dezavantajate,
70 tineri intre 12 -16 ani care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare
clasei neabsolvite, tineri intre 16 - 24 ani care au un loc de munca dar nu a au
absolvit invatamantul obligatoriu si adulti intre 25 - 64 de ani care nu au absolvit
invatamant obligatoriu,
70 cadre didactice,
240 parinti

Activitatile in care va fi implicatpartenerulsunturmatoarele:

Campania de inregistrare si selectie a persoanelor care fac parte din grupul tinta si
realizarea anchetelor sociale;
Realizarea planurilor personalizate de interventie pentru beneficiarii proiectului;
Furnizarea serviciilor de informare, mediere, consiliere si terapie pentru prescolari, elevi
si parintii acestora;
Activitati de scoala dupa scoala inclusiv suport in realizarea temelor;
Realizarea unor activitati pregatitoare si de sprijin pentru copii aflati in clase terminale in
vederea unei mai bune acomodari a acestora la trecerea intr-un nou ciclu de invatamant;
Realizarea de ateliere de dezvoltare personala si activitati extracuriculare;
Furnizarea de servicii integrate pentru tineri si prescolari in vederea reinscrierii in
sistemul scolar.

Coditii de eligibilitate a partenerului:

Trebuie sa fie o entitate legal constituita in Romania, cu personalitate juridica, ce
desfasoara si au in obiectul de activitate! statut tipul de activitati pe care le vor desfasura
in proiect;
NU este În incapacitate de plată! În stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative
teritoriale, respective conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu
modificările .şi completările ulterioare, după caz;
NU a suferit condamnări definitive datorate unei cond uite profesionale îndreptată
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată;
NU se află În stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea În ultimii 2
ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei procedure În urma
acestor situaţii sau se află în situaţii similar În urma unei proceduri de aceeaşi natură
prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;



Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
NU au comis în cond uit profesională greşeli grave, demonstrate in instanţa, pecare
autoritatea contractantă le poate justifica;
NU se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele
publice, într-una din situatia În care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul
obligaţiilor datorate În ultimele 12 luni, În cazul certificatului de atestare fiscal emis de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea
NU au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecatoreasca pentru fraudă, corupţie,
participare la o organizaţie criminal sau la orice alte activităţi ilegale În detrimental
intereselor financiare ale Comunităţilor;
reprezentanţii lor legali/structurile de conducerea acestora şi persoanele care asigură
conducerea NU se află În situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum
este definit in legislaţia nationala si comunitara in vigoare;
NU se face vinovat de declaraţii false În furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI
POCU.

Partenerul! partenetrii trebuie sa aiba experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu
fianatare nerambursabila si experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului.

Partenerul! partenerii trebuie sa aiba capacitate financiara si operationala pentru a
implementa aceste activitati.

Documente solicitate:

Statul organizatie si Act constitutiv din care sa reiasa vechimea organizatiei si tipul de
activitati pentru care este autorizat;
Bilant contabil pentru ultimii 3 ani fiscali;
Declaratie cu privire la datoriile la bugetul de stat si la bugetul local;
Declaratie cu privire la asigurarea cu personal necesar realizarii activitatilor;
Prezentarea organizatiei din care sa reiasa experienta in derularea proiectelor cu
finantare nerambursabila si experienta in realizarea activitatilor in care va fi implicat.

Documentele vor fi transmise in format fizic la sediul UAT Margineni, situat in Comuna
Margineni, judetul Bacau, str. Principala, pana la data de 05.12.2016 ora 14.00. Persoana de
contact Cosa Elena Daniela, telefon: 0740532582.
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