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A. Informații generale despre competiția de mini-proiecte de practică
A1. Contextul de organizare a competiției de mini-granturi
Proiectul POCU ”Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”
cod MY SMIS: POCU 74/6/18/106557 se implementează în 7 școli din județul Bistrița-Năsăud din care 4
sunt unități de învățământ special iar 3 sunt situate în zone fie marginalizate și/sau cu o populație
semnificativă aparținând etniei rome, fie școlarizează copii ce provin din familii cu un grad redus de
educație și/sau cu părinți plecați la muncă în alte țări sau cu un grad mare de sărăcie.
Proiectul propune dezvoltarea și derularea unui program complex de dezvoltare profesională
pentru creșterea capacitații profesionale a personalului didactic și de sprijin, cuprinzând două programe
de formare continuă ce vizează crearea de competențe didactice și transversale, dar și organizarea unei
competiții de mini-proiecte de practică prin care să se asigure transferul cunoștințelor teoretice în zona
practicii educaționale, reale.
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din strategia educațională județeană prin
intervențiile axate pe reducerea/prevenirea abandonului școlar timpuriu, dar și prin programul de
dezvoltare profesională a cadrelor didactice cu scopul creșterii competitivității și a sustenabilității; un
nivel ridicat al procesului de predare-învățare constituie o condiție preliminară pentru a asigura un
sistem de educație și de formare de înaltă calitate, care, la rândul său, reprezintă un factor puternic
determinant pentru competitivitatea pe termen lung, precum și pentru capacitatea comunităților de a
crea mai multe locuri de muncă și de a genera creștere.
Prin realizarea activităților din proiect se vizează:


Dezvoltarea și implementarea ofertei educaționale pentru învățământul preșcolar, primar și
gimnazial, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a sistemului de învățământ, respectiv creșterea
participării în școlile beneficiare, printr-un program ce va include 2 Ghiduri specifice și de care
vor beneficia 200 preșcolari și 480 elevi;



Dezvoltarea și implementarea ofertei specifice de educație parentală, cu scopul reducerii
părăsirii timpurii a sistemului de învățământ, respectiv creșterea implicării/participării a 255 de
părinți în viața școlară;
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Dezvoltarea și implementarea ofertei de dezvoltare profesională pentru creșterea capacitații
profesionale a personalului didactic și de sprijin, printr-un program de formare a competențelor
transversale și un program de mentorat pentru consolidarea competențelor didactice;



Dezvoltarea capacității de livrare a programelor destinate dezvoltării ofertei educaționale în
școlile beneficiare, prin planificarea și livrarea celor 4 tipuri de programe dezvoltate în cele 7
școli; formarea echipelor care vor implementa: 7 mentori formatori, 7 consilieri, 7 mentori
locali;



Asigurarea bazei materiale necesare pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale și
creșterii frecvenței școlare, prin livrarea echipamentelor în cele 7 școli beneficiare și a
materialelor suport pentru programele dezvoltate (714 exemplare suport de curs specific



programului pentru copii/elevi și părinți, 287 exemplare suport de curs specific programului
pentru cadrele didactice și de sprijin);



Creșterea intervențiilor de conștientizare pentru importanța educației și participarea la proiect
prin dezvoltarea și implementarea unei campanii de conștientizare în cele 7 comunități
beneficiare.

A2. Caracteristicile competiției de mini-proiecte de practică
Prin acest ghid se urmărește corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice pentru
scrierea unui mini-proiect educațional de practică. Pentru a putea realiza această legătură într-un mod
cât mai eficient și pentru a putea urmări evoluția cadrelor didactice, ghidul vizează oferirea de informații
necesare pentru scrierea unui mini-proiect de practică, urmărind nu doar dezvoltarea competențelor
care să conducă la îmbunătățirea activității educative din școală, ci și un instrument prin care cadrele
didactice să fie stimulate în a obține performanță prin organizarea competiției de mini-proiecte
educaționale de practică. Deschiderea unor noi oportunități de dezvoltare atât pentru elevi cât și pentru
cadrele didactice este de dorit într-o societate în plină dezvoltare. Instituția școlară pune accent pe
dezvoltarea creativității copiilor precum și a felului întreprinzător al cadrelor didactice. Totodată, astfel
de mini-proiecte de practică permit un acces echitabil deschis pentru alternative educaționale, o
provocare în zona instructiv-educativă precum și întărirea relației școală – parteneri. Intenția principală
a competiției este de a configura un cadru prin care școlile din proiect să facă primii pași spre o ȘCOALĂ
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COMUNITARĂ. Școlile comunitare seamănă cu telefoanele inteligente pentru că ele se conectează la
comunitate în multiple feluri prilejuind ocazii unde oamenii colaborează, învață și creează împreună.
În viziunea noastră, școala comunitară este o școală conectată la comunitate – a comunității,
pentru comunitate – este o organizație, o colectivitate care învață în permanență. Școala comunitară
este nu doar un spațiu deschis spre vecinătatea ei, care atrage oamenii din comunitate, dedicat
comunității sale și o oglindire a eforturilor sale de dezvoltare, ci și un proces perpetuu de autoactualizare, de căutare a celor mai eficiente moduri de a răspunde nevoilor de învățare ale diversității de
oameni din comunitate.
Competiția de mini-granturi are ca obiectiv inclusiv deschiderea unor alternative de dezvoltare
personală și profesională a actorilor educațional. Planul de Dezvoltare Personală a Participanților/PDPP
este un instrument de lucru destinat să asigure dezvoltarea participanților direcți și indirecți în miniproiecte. Prin PDPP, propunătorii de mini-proiecte anticipează ținte de dezvoltare de durată medie și
lungă pentru cadrele didactice și elevii din cele 7 școli implicate în proiect, pentru instituția școlară, dar
și pentru actorii comunitari, ca parteneri școlari. Pe baza unui PDPP, propunătorii de mini-proiecte
asigură impactul în cascadă, acele schimbări așteptate și intenționate prin intervenții educaționale care
nu generează doar un răspuns la nevoile grupurilor țintă ale mini-proiectelor, și care se răsfrâng nu doar
la nivelul școlii, ci și dincolo de ea, ca impact social, la nivel comunității locale și regionale.

A2.1. Obiectivele competiției de mini-granturi/mini-proiecte de practică
Obiectivele generale ale competiției de mini-proiecte de practică sunt:
O1-Dezvoltarea initiațivei și cetățeniei democratice la elevi, părinți și cadre didactice;
O2-Dezvoltarea competențelor de comunicare și colaborare în echipe multiculturale;
O3-Valorizarea creativități și inovării la elevi și cadre didactice;
O4-Stimularea spiritului concurențial în sensul optimizării propriului parcurs profesional;
O5-Învățarea prin modele de bună practică ;
O6-Stimularea învățării și participării elevilor, părinților și cadrelor didactice la acțiuni variate în contexte
educaționale nonformale;
O7-Promovarea integrării și incluziunii sociale;
O8-Crearea de parteneriate durabile între instituțiile școlare și actorii sociali;
O9-Consolidarea rețelelor de lucru: instituții de învățământ și alți actori comunitari;
7

O10-Promovarea unor alternative educaționale care răspund valid nevoilor comunității locale, regionale
și /sau naționale.

A2.2. Buget alocat
Bugetul maxim alocat prin proiectul POCU pentru finanțarea mini-proiectelor în cele 7 școli
eligibile din județul Bistrița-Năsăud este de 110 250 RON. Valoarea maximă a mini-grantului acordat
pentru un singur mini-proiect este de 1575 RON; nu există o valoare minimă a bugetului și care să
condiționeze eligibilitatea candidaturii. La nivelul fiecăreia dintre cele 7 școli eligibile pot fi finanțate
maxim 10 candidaturi de mini-proiecte. Bugetul se calculează în moneda națională.

Candidatura prin care se solicită un buget ce depășește această valoare maximă va fi
declarată nevalidă/respinsă dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de revizuire a
bugetului, conform unei propuneri de revizuire elaborată de către comisia de evaluare a miniproiectelor de practică declarate eligibile pentru competiția de mini-granturi, candidatul nu va depune
formularul de aplicație a mini-proiectului de practică revizuit.

Candidatura care prezintă un buget calculat în altă monedă decât cea națională va fi
declarată nevalidă/respinsă dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de recalculare
a bugetului în moneda națională, conform unei propuneri de revizuire elaborată de către comisia de
evaluare a mini-proiectelor de practică declarate eligibile pentru competiția de mini-granturi,
candidatul nu va depune formularul de aplicație a mini-proiectului de practică calculat în moneda
națională.
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A2.3. Cine poate participa la competiție, criterii de conformitate și eligibilitate
Aplicanți eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil prin Proiectul POCU
106557 ”Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene” pot fi:
cadre didactice, respectiv: educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, învățători/ institutori/
profesori pentru învățământ primar, profesori de diferite discipline care predau în învățământul primar
și secundar inferior/gimnazial de masă sau special, precum și personalul didactic itinerant și de sprijin
format din cadrele didactice cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfășoară activități
de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu cerințe educaționale speciale (CES)
integrate în unitățile de învățământ de masă la nivelul fiecăreia dintre cele 7 unității de învățământ
cuprinse în Proiectul POCU 106557 și care respectă simultan următoarele condiții:
a) Participă la programul de formare și dezvoltare a competențelor transversale în cadrul proiectului
POCU ”Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”;
b) Depun aplicațiile de mini-proiecte în numele instituției școlare la care sunt afiliați, una dintre cele 7
instituții școlare implicate în proiectul POCU 106557;
b) Respectă termenul de depunere a candidaturilor, conform Calendarului competiției de mini-proiecte
de practică anunțat de către ISJ BN;

c) Certifică prin semnătura proprie (alături de cea a reprezentantului legal al instituției școlare) faptul
că la momentul depunerii candidaturii nu mai beneficiază pentru mini-proiectul de practică respectiv de
o altă sursă de finanțare simultană, din alte fonduri rambursabile sau/nerambursabile, locale, regionale,
naționale, europene, internaționale.
Candidaturile de mini-proiecte de practică conforme și eligibile sunt cele care îndeplinesc
simultan următoarele condiții:
a) Mini-proiectul de practică este depus de un participant eligibil și înscris la programul de formare a
competențelor transversale, în scopul susținerii procesului de efectuare a activităților/stagiilor de
practică și perfecționării competențelor transversale dobândite;
b) Tematica mini-proiectului de practică se încadrează în cel puțin o prioritate orizontală și cel puțin
două domenii de interes;
c) Perioada de implementare a mini proiectului de practică respectă limitele temporale anunțate în
Ghidul de scriere a mini-proiectelor de practică;
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d) Mini-proiectul de practică include activități din cel puțin una dintre categoriile de activități eligibile
menționate în Ghidul de scriere a mini-proiectelor de practică, în funcție de grupul/grupurile țintă
cărui/cărora se adresează;
e) Dosarul de candidatură conține toate documentele solicitate (Formular de aplicație completat și
însoțit de cele 5 anexe ale formularului: Graficul activităților, Buget, Echipa implicată în realizarea mini
proiectului de practică, Analiza de nevoi la nivel de școală și Planul de Dezvoltare Profesională a
participanților la activitățile de dezvoltare a competențelor transversale). Dacă propunerea vizează un
mini-proiect de practică individual, aplicantul va utiliza/va completa Anexa 1: Formulare aferente
Aplicațiilor Individuale de la acest Ghid. Dacă propunerea vizează un mini-proiect de practică integrat,
aplicantul va utiliza/va completa Anexa 2: Formulare aferente Aplicațiilor Integrate de la acest Ghid.
f) Dosarul de candidatură este însoțit de Declarația privind evitarea dublei finanțări (Anexa 3 la acest
GHID), semnată și asumată de coordonatorul mini-proiectului și de reprezentantul legal al instituției
școlare în numele căreia se depune mini-proiectul de practică.

Aplicanții neeligibili sunt:
 Personalul didactic de predare, didactic auxiliar sau nedidactic din alte unități de
învățământ decât cele înscrise în proiectul POCU 106557 ”Proces educațional optimizat
prin activități de mentorat în școlile bistrițene”;
 Personalul didactic auxiliar și nedidactic la nivelul fiecărei unități de învățământ cuprinse
în Proiectul POCU 106557 ”Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în
școlile bistrițene”;
 Personalul didactic de predare care face parte din colectivul didactic al școlilor înscrise în
proiect, dar care nu participă la programul de formare a competențelor transversale;
 Personalul didactic itinerant și de sprijin care face parte din colectivul didactic al școlilor
înscrise în proiect, dar care nu participă la programul de formare a competențelor
transversale;
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 Cadrele didactice care NU pot confirma prin semnătura proprie și a reprezentantului
legal inexistența dublei finanțări.

Candidaturi neconforme și neeligibile sunt:
 Mini-proiectul de practică este depus de o instituție neeligibilă pentru acordarea
instrumentelor de sprijin prin proiectul POCU 106557 ”Proces educațional optimizat prin
activități de mentorat în școlile bistrițene”;
 Mini-proiectul de practică este depus de un PARTICIPANT NEELIGIBIL pentru programul
de formare a competențelor transversale;
 Dosarul de candidatură nu conține toate documentele solicitate (formular de aplicație și
cele 5 anexe ale acestuia, completate conform Anexei 1 sau Anexei 2 de la acest Ghid);
 Dosarul de candidatură NU este însoțit de Declarația pe proprie răspundere privind
evitarea dublei finanțări (completată conform Anexei 3 de la acest Ghid);
 Declarația privind evitarea dublei finanțări NU este semnată

și asumată de

coordonatorul mini-proiectului și de reprezentantul legal al instituției școlare în numele
căreia se depune dosarul de candidatură;
 Candidaturile de mini-proiecte de practică a căror tematică NU se încadrează simultan în
cel puțin o prioritate orizontală și două domenii de interes;
 Candidaturile de mini-proiecte de practică a căror perioadă de implementare nu respectă
perioada de timp specificată în Ghid;
 Candidaturile de mini-proiecte de practică care nu prevăd cel puțin una dintre activitățile
eligibile menționate în Ghid.

A2.4. Ce domenii sunt sprijinite și de ce
Competiția de mini-proiecte conturează un cadru de consolidare a competențelor de scriere
proiecte educaționale, a capacității de colaborare în echipe de lucru de tip interdisciplinar/intercultural,
fiind o provocare pentru ieșirea din liniaritatea gândirii, de stimularea a creativității, a inovării și asumării
unei gândiri de tip design. Se preconizează că acțiunile/activitățile sprijinite prin această competiție de
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mini-proiecte vor determina schimbări pozitive semnificative în sensul dezvoltării și creșterii, efecte
pozitive, de lungă durată asupra instituțiilor școlare implicate, a participanților direcți din școli și a
participanților indirecți din comunitatea locală și regională. Mini-proiectele propuse trebuie să răspundă
unor nevoi prioritare și relevante pentru cadrele didactice, elevi și comunitatea locală/regională.
Domeniile tematice identificate în urma analizei de nevoi la nivelul celor 7 școli eligibile din
județul Bistrița-Năsăud sunt:

DOMENII TEMATICE
1.Dezvoltarea abilităților practice și de viață independentă
2.Dezvoltarea competențelor transversale
3.Dezvoltarea gândirii critice, globale și globalizatoare
4.Învățarea socio-emoțională
5. Incluziunea școlară și socială
6.Valorificarea patrimoniului local/regional ca punte între generații
7.Practici educaționale colaborative și inovative în mediile digital și non-digital
8.Practici educaționale inclusiv-integrative și de tranziție între diferitele etape de
școlarizare
9. Dialog intercultural și inter-generații
10. Educație financiară
11. Antreprenoriat social
12. Educație pentru o viață sănătoasă
13. Protecția mediului înconjurător
14. Educația pentru cetățenia democratică și drepturile omului
15. Cetățenia digitală
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Tematica mini-proiectelor trebuie să se încadreze simultan în cel puțin două dintre
următoarele domenii tematice de interes!!!

A2.5. Prioritățile competiției
Prioritățile competiției de mini-proiecte, arii mai largi în care se pot încadra domeniile de interes
menționare anterior, sunt următoarele:

Nr.
crt.
1.

PRIORITĂȚI ORIZONTALE
Acces și egalitate de șanse la educație:





2.

Dezvoltare sustenabilă:





3.
4.
5.
6.

Egalitatea de gen;
Nediscriminare;
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități;
Schimbări demografice ca rezultat al schimbărilor sociale.
Poluatorul plătește - gestionarea deșeurilor, respectiv activități de: colectare,
transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor;
Protecția biodiversității - responsabilitatea pentru conservarea biodiversității și a unui
mediu curat;
Utilizarea eficientă a resurselor;
Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Dezvoltarea de competențe care să faciliteze dezvoltarea personală și inserția socioprofesională
Promovarea, valorizarea și incluziunea diversității
Cetățenia activ-participativă în societatea cunoașterii
Alternative, oportunități educaționale și practici educative inovative în era digitală

Tematica mini-proiectelor propuse trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre aceste
priorități orizontale!!!
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A2.6. Cum pot fi implicați actorii comunitari ca și susținători ai mini- proiectelor de practică
propuse
Deoarece competiția de mini-granturi are în vedere și consolidarea parteneriatelor dintre
instituțiile

școlare eligibile și actorii comunitari interesați de susținerea actului educațional este

recomandabil ca propunerile de mini-proiecte să vizeze și atragerea acestora în implementarea miniproiectelor ca parteneri indirecți/colaboratori externi. Candidaturile care dovedesc parteneriatul cu cel
puțin un actor comunitar își optimizează șansele de a asigura un impact în cascadă, în sensul că pot
asigura schimbări pozitive de lungă durată nu numai nivelul instituție școlare beneficiare a minigrantului și actorilor săi educaționali, ci și dincolo de ea, la nivel comunitar. De asemenea, colaborarea
cu actori externi școlii poate determina o mai bună înțelegere a așteptărilor beneficiarilor serviciilor
educaționale oferite de cele 7 școli implicate în proiect, precum și a nevoilor comunității
locale/regionale/naționale în raport cu acestea.
Actorii comunitari pot fi implicați pe parcursul implementării mini-proiectului de practică ca
parteneri suport, dar pot fi implicați și pe parcursul scrierii candidaturilor mini-proiectelor de practică,
consultați în vederea realizării analizelor SWOT/ PESTE și/sau pentru identificarea nevoilor care să
fundamenteze propunerile de mini-proiecte de practică. Modul în care aceștia sunt valorizați în
procesele de scriere și implementare ale mini-proiectelor de practică, argumentarea necesității de a
comunica cu aceștia și de a-i implica în viața educațională a școlii reprezintă elemente ale strategiilor de
dezvoltare instituțională adaptate la particularitățile fiecăreia dintre cele 7 școli eligibile, Aplicantul
având posibilitatea de a le descrie în Formularele de aplicație individuală sau integrată, la secțiunile IIINFORMAȚII PRIVIND MINI-PROIECTUL DE PRACTICĂ, sub secțiunea 2.6. Consultarea actorilor locali și
secțiunea VII_PARTENERIAT (vezi Anexele 1 și 2).

A2.7. Detalii despre evitarea dublei finanțări
Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Uniuni Europene, nr.966/2012,
DUBLA FINANȚARE este INTERZISĂ. Dubla finanțare, conform accepțiunii legale, presupune finanțarea
simultană a uneia sau mai multor activități identice sau similare de două sau mai multe ori, cu același
scop sau vizând aceleași obiective, din două surse financiare rambursabile sau/și nerambursabile
diferite, simultane și necomplementare, de la nivel local, regional, național, european și/sau
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internațional. Dacă un solicitant încearcă să obțină finanțare pentru activități susținute deja printr-o
altă sursă financiară rambursabilă sau nerambursabilă, există riscul dublei finanțări la momentul
depunerii candidaturii. Evitarea dublei finanțări este un principiu specific proiectelor cu finanțare
nerambursabilă, motiv pentru care instituțiile școlare eligibile prin proiectul POCU ”Proces educațional
optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene” ce intenționează să depună candidaturi pentru
grantul de mini-proiecte trebuie să se asigure de faptul că activitățile propuse nu sunt deja finanțate la
nivel instituțional din alte surse financiare nerambursabile și/sau rambursabile precum fonduri publice
de la nivel local, regional, național, european sau internațional obținute în urma competițiilor de
proiecte sau fonduri publice Europene, prin programe accesibile la nivel național, precum Erasmus +,
fonduri norvegiene, inclusiv alte surse POCU sau/și oricare alte granturi nemenționate aici.
La momentul depunerii candidaturii de mini-proiecte de practică, aplicațiile care vor fi declarate
eligibile și care vor intra în procesul de evaluare tehnică (prin punctaj) trebuie să facă dovada faptului că
NU se află într-o situație reală sau pasibilă de dublă finanțare prin depunerea la dosarul de candidatură
și a unei declarație privind evitarea dublei finanțări, semnată și asumată atât de reprezentantul legal al
instituției școlare, cât și de coordonatorul de mini-proiect.
De asemenea, în condițiile în care o candidatură de mini-proiect de practică a fost declarată
eligibilă iar în timpul verificării tehnice se identifică situații de dubă finanțare, candidatura va fi
declarată nevalidă și respinsă prin nerespectarea acestei condiții de conformitate.
În situația în care dubla finanțare se identifică de către monitori (sau alți experți ai ISJ BN
implicați în proiect) DUPĂ ce propunerea de mini-proiect de practică a fost deja finanțată în urma
Competiției de mini-proiecte organizată de ISJ BN, Aplicantul, devenit Beneficiar în urma semnării
contractului de finanțare/subvenției, va restitui integral sumele alocate și transferate/virate de către ISJ
BN pentru implementarea acestuia.
Domeniile tematice și prioritățile orizontale ale competiției de mini-proiecte de practică
prezentate în acest Ghid și în Metodologia competiției sunt extrase din analizele de nevoi realizate în
cele 7 școli implicate în proiecte și la nivelul comunităților locale, oferă o largă disponibilitate de
adaptare tematică a mini-proiectelor și, de asemenea, încurajează metodologii de implementare bazate
pe creativitate, inovare și abordări sinergice. Aplicanții se obligă moral și legal, prin însăși intenția de
depunere a candidaturii pentru competiția de mini-granturi propusă prin proiectul POCU ”Proces
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educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene” să ia în considerație și să respecte
principiul evitării dublei finanțări la momentul depunerii candidaturii, dar și pe parcursul implementării
mini-proiectelor de practică, în calitate de beneficiari.

B. Informații despre activitățile eligibile pentru propunerile de miniproiecte de practică
Principalele caracteristici ale unui mini-proiect de practică de care solicitanții trebuie să țină cont
în procesul de scriere sunt:


caracter inovator, prin elementele inedite pe care le conține (ex. metode,

activități, abordări teoretice și practice etc);


coerență, prin legătura logică între toate elementele/componente sale;



fezabilitate, prin realismul activităților și termenelor pe care le prevede;



relevanță, prin semnificația problemelor pe care dorește să le soluționeze, prin

modul în care răspunde la nevoile GT;


îndrăzneală, prin obiectivele pe care vrea să le atingă;



rigurozitate logică prin modul în care explică, argumentează nevoia identificată

și ceea ce propune.

B1. Grupuri țintă eligibile
Grupul sau grupurile țintă pot fi: preșcolarii/elevi din cadrul celor 7 unități de învățământ
înscrise în proiect, care provin din grupuri vulnerabile, respectiv apartenența la etnia romă, la o familie
cu dificultăți economice și/sau sociale, monoparentală, cu părinți aflați în străinătate, nivel scăzut de
educație al părinților (sub 8 clase), familii care trăiesc din beneficii sociale, copiii cu dizabilități / CES ) și /
sau aflați în risc PTȘ (părăsirea timpurie a școlii), părinții acestora (în măsura în care sunt prezenți în țară
și își manifestă interesul pot participă la activități, inclusiv cadre didactice ale căror nevoi au fost
identificate, sunt justificate și converg nevoilor celorlalte grupuri țintă menționate mai sus.
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Grupul Țintă este considerat acel grup care este afectat de nevoia/nevoile
identificată/identificate. Prin urmare, în procesul de scriere a mini-proiectului trebuie să se prezinte și
să se argumenteze nevoile identificate deoarece acestea stau la baza selectării Grupurilor Țintă ale
mini-proiectului de practică.
În Formularul de aplicație este recomandabil a se asigura conexiunea dintre Analiza de nevoi
(Anexa 4 FA sau Anexa 4 FI la Formularele de aplicație din GHID_vezi Anexa 1 și Anexa 2), Grupurile
Țintă descrise și Scop.

B2. Scopul și obiectivele unui mini-proiect de practică
SCOPUL MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ constă într-un singur enunț scurt și concis. În
formularea Scopului mini-proiectului de practică este recomandabil să se țină cont de următoarele
aspecte:


nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncția „și” pentru a despărți două propoziții
marcate prin două verbe; dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să fie vorba de 2 scopuri;



folosirea cuvântului „prin” atrage după el explicații cu privire la modul în care va fi atins
scopul proiectului; nu este cazul a se face acest lucru în această secțiune;



un mini-proiect trebuie să aibă UN SINGUR scop.

OBIECTIVELE mini-proiectului de practică vor fi derivate din Scopul mini-proiectului de practică, deci
vor fi exprimate în relație cu acesta și nu cu alte scopuri indirecte, neexprimate, dar presupuse ca
subînțelese. Un obiectiv poate fi considerat o finalitate anticipată, scontată, ce trebuie obținut în
efortul de atingere a scopului mini-proiectului și, implicit, a rezolvării problemei. Obiectivele sunt pași
ce trebuie făcuți pentru a ne apropia de scop. Vorbim despre „obiective” (la plural) pentru că este dificil
de presupus că poate fi vorba despre unul singur într-un astfel de demers complex. Acestea se vor stabili
gradat, în concordanță cu intervalele de timp avute în vedere pentru realizarea proiectului, fiind posibil
de atins prin activitățile de mini-proiect propuse.
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La obiectivele mini-proiectului de practică se poate ajunge prin intermediul activităților,
dar nu neapărat în sens liniar, prin corespondența strictă de tipul activitatea 1 – obiectiv 1. La un
obiectiv se poate ajunge prin mai multe tipuri de activități propuse și nu neapărat printr-o singură
categorie; de asemenea, aceleași tipuri de activități pot conlucra sinergic la atingerea a mai mult de un
singur obiectiv, la atingerea simultană a mai multor obiective.
În vederea formulării corecte a obiectivelor, în procesul de scriere a mini-proiectelor de practică
se recomandă să răspundeți cu precizie la următoarele întrebări:
 Care sunt zonele cheie pe care dorim să le schimbăm prin acest proiect?
 Care este segmentul de populație care va fi implicat în schimbare? (atenție, aici trebuie să avem
în vedere nu numai grupul-țintă, care de altfel va fi stabilit cu precizie, ci și categoriile de
populație cu care acesta interacționează semnificativ!)
 Care este direcția schimbării pe care o dorim? (creștere sau îmbunătățire, descreștere sau
reducere)
 Care este gradul sau proporția schimbării?
 Care este termenul (sau intervalul de timp) prevăzut pentru atingerea gradului de schimbare?
 Care ar fi rezultatele și indicatorii prin care se poate măsura gradul de realizare și calitatea
realizării acestor obiective?
Trebuie avută mare atenție atunci când se enunță obiectivele pentru a nu se confunda cu
activitățile. Acestea din urmă descriu cum se îndeplinesc obiectivele. Obiectivul reprezintă „o finalitate ”,
în timp ce activitatea reprezintă „o cale ”. Cea mai bună regulă de deosebire a lor este următoarea: dacă
există un singur mod de a îndeplini obiectivul pe care l-ați enunțat, probabil că, de fapt, ați enunțat o
activitate.
Se recomandă formularea obiectivelor mini-proiectului de practică după metoda SMART, inițiale
care, una lângă alta, compun cuvântul englezesc „SMART” (isteț):
S – „specific” – este obiectivul clar: cine, ce, când, unde, cum, grup-țintă?
M – „măsurabil” – verbul utilizat exprimă o acțiune ce poate fi măsurabilă iar în formulare se regăsesc
indicatori de măsură/măsurare?
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A – „abordabil” – este un obiectiv care poate fi atins?
R – „realist” – are organizația resursele necesare pentru atingerea lui într-un timp dat?
T – „încadrare în timp” – există un termen limită?

Scopul și obiectivele mini-proiectelor de practică sunt diferite de scopul și obiectivele
organizației care depune candidaturi de mini-proiecte de practică, chiar dacă există o legătură între
aceste categorii!

B3. Activități și cheltuieli eligibile
Pe parcursul scrierii și implementării mini-proiectului, Aplicantul va lua în calcul mai multe categorii
de activități care vor fi planificate și implementate pe durata de desfășurare a acestuia, respectiv:
a. activități de management de proiect, continue pe toată durata implementării mini-proiectului,
inclusiv activitățile de monitorizare şi evaluare internă și cele de raportare.
b. activități tehnice/educaționale propriu-zise, spre exemplu: realizarea unei excursii, derularea
unor experimente, activitățile de terapie prin artă etc;
c. activități specifice pentru respectarea cerințelor de informare şi publicitate, de ex. organizarea
de conferințe de presă sau tipărirea şi distribuirea de materiale publicitare – pliante, magneți
etc.
Toate activitățile (indiferent de categoria lor) vor fi prezentate coerent, în ordinea cronologică a
desfășurării lor, defalcate pe sub activități, până la nivelul care să permită identificarea rezultatelor,
alocarea responsabilităților și estimarea resurselor necesare pentru realizarea lor și a bugetului. Pentru
a putea fi urmărite de-a lungul mini-proiectului în toate secțiunile formularului de aplicație unde apar
Activitățile se recomandă păstrarea denumirii acestora (inclusiv a sub activităților) în toate secțiunile
mini-proiectului, precum și alocarea unui cod numeric asociat pentru fiecare în parte, prin care să se
realizeze și verifice mai ușor firul logic al acțiunii. De asemenea, se recomandă ca pe lângă denumire și
cod să se adauge și tipul activității, astfel încât să se înțeleagă ce tip de activitate/sub activitate se
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propune/se realizează. Spre exemplu: A1-Atelier de realizare și prelucrare artistică a fotografiilor
”Natură stilizată în costumul tradițional românesc”.
Eșalonarea activităților mini-proiectului pentru perioada de implementare aleasă se va face utilizând
Graficul Gantt al activităților (adică un calendar al activităților, pe luni de desfășurare), conform
Anexei 1 FA - Formular Grafic Activități (pentru aplicațiile individuale) sau Anexei 1 FI - Formular Grafic
Activități (pentru aplicațiile integrate).

Perioada de implementarea a activităților mini-proiectelor de practică este Ianuarie 2020ianuarie 2021!!! În Formularul de aplicație se va menționa doar numărul de luni calendaristice, ca
perioadă de timp în care preconizați că veți implementa mini-proiectul de practică.

Activitățile eligibile reprezintă tipul de activități pentru care se poate solicita finanțare deoarece
concură la realizarea scopului și obiectivelor mini-proiectului de practică derulat în cadrul proiectului
POCU ”Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cod MY SMIS:
POCU 74/6/18/106557. Acestea constau în activități suport prin care se pot pune în practică și
perfecționa competențe transversale obținute de aplicant ca participant la programul de formare și
dezvoltare a competențelor transversale (componenta teoretică).
Pentru a fi considerate eligibile în contextul mini-proiectului de practică, activitățile trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
1. Să fie subsumate unuia sau mai multor obiective specifice;
2. Să fie fezabile și realiste, să conducă la obținerea unor rezultate tangibile sau/și intangibile;
3. Să fie inovatoare; în situația existenței aceleiași probleme, este de dorit modul original de a aborda
problema identificată, comparativ cu alte demersuri similare;
4. Să fie prezentate în mod original, respectiv descrierea și detalierea lor să reprezinte un efort clar al
Aplicantului care depune formularul de aplicație pentru a pune
competențele obținute prin
(componenta

teoretică).

în

aplicare și a perfecționa

participarea la programul de formare competențe transversale
În situația în care sunt identificate propuneri cu conținut identic

ambele/toate propunerile vor fi respinse.
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5.Să se încadreze în domeniile tematice prevăzute în acest Ghid;
6. Să cuprindă priorități orizontale prevăzute în acest Ghid;
7. Să fie coerente, articulate în mod logic și eșalonate temporar (într-o diagramă Gantt);
8. Să asigure impactul în cascadă;
9. Să se încadreze în următoarele categorii de activități eligibile:
 activități de timp liber și outodoor (de utilizare a aerului liber şi a cadrului natural ca spaţiu de
învăţare şi formarea unor deprinderi);
 activități educative cu rol terapeutic;
 activități practice pentru o viață independentă;
 activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport și artă;
 orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia elevului /adultului vulnerabil și care
contribuie la prevenirea, reducerea abandonului școlar;
 activități de educație pentru sănătate, igienă, nutriție și viață sănătoasă;
 activități

care

vizează

desegregarea

școlară,

integrarea

și

incluziunea

socială,

educație interculturală;
 activități de învățare socio-emoțională;
 activități educative și de orientare, pentru elevii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar și
prin care se sprijină acomodarea cu noul ciclu de învățământ;
 activități de instruire / creștere a capacității profesionale a personalului didactic;
 activități care facilitează colaborarea personalului didactic de predare și de sprijin cu alți
profesioniști;
 activități care sprijină consolidarea rețelelor de lucru, colaborarea și cooperarea în echipe de
lucru multidisciplinare/interculturale;
 activități care facilitează și consolidează parteneriate între instituția școlară în calitate de
beneficiar și alți actori comunitari;
 activități de promovare a imaginii și ofertei instituției școlare;
 activități de diseminare și creștere a gradului de vizibilitate a rezultatelor mini-proiectului, în
contextul finanțării prin proiectul POCU ”Proces educațional optimizat prin activități de
mentorat în școlile bistrițene”, cod MY SMIS: POCU 74/6/18/106557.
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Cheltuielile eligibile reprezintă acele cheltuieli care pot fi decontate și prin care se asigură
implementarea mini-proiectului de practică aprobat, fiind în concordanță cu scopul și obiectivele
programului POCU” Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cod
MY SMIS: POCU 74/6/18/106557.
Pentru a fi considerate eligibile în contextul mini-proiectului de practică, cheltuielile trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
 Să fie necesare pentru desfășurarea activităților propuse în cadrul mini-proiectului de practică;
 Să fie efectiv realizate pe perioada implementării mini-proiectului de practică;
 Să fie realist estimate, în concordanță cu nevoile identificate, tipul activității și bugetul maxim
alocat prin proiect;
 Să se încadreze în categorii de chetuieli permise prin proiectul POCU, respectiv:
a) Cheltuieli de organizare/servicii necesare realizării propriu-zise a activităților propuse;
b) Cheltuieli cu bunuri si alte materiale

necesare realizării propriu-zise a activităților

propuse;
c) Cheltuieli de deplasare;
d) Cheltuieli de informare și diseminare;
e) Alte categorii/tipuri de cheltuieli necesare și justificate în raport cu activitățile propuse și
obiectivele mini-proiectului.

Fiecare categorie de cheltuieli eligibile va fi descrisă detaliat, după următorul model, utilizându-se Anexa
2 FA - Formular Buget pentru aplicațiile individuale sau 2 FI-Formular Buget pentru aplicațiile
integrate.
Nr.

Descrierea categoriilor de cheltuieli eligibile

Finanțare solicitată

crt.
1.

Cheltuieli

de

organizare/servicii

necesare

realizării propriu-zise a activităților propuse
1.1. Servicii organizare excursii;
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Total

1.2. Servicii organizare activități/ evenimente
organizate pentru beneficiari;
1.3. Servicii asigurare hrană pentru beneficiari
1.4. Servicii închiriere sală eveniment
1.5. Alte servicii necesare și justificate în raport cu
activitățile propuse și obiectivele mini-proiectului
2.

Cheltuieli cu bunuri și alte materiale necesare
realizării propriu-zise a activităților propuse
2.1. Materiale

consumabile/birotică*

pentru

activitățile propuse prin mini-proiect
2.2. Materiale educaționale pentru activitățile
propuse prin mini-proiect
2.3. Pachete/premii destinate beneficiarilor
2.4. Alte costuri de participare la activități pentru
beneficiari/însoțitori, necesare și justificate în
raport cu activitățile propuse și obiectivele miniproiectului
3.

Cheltuieli de deplasare
3.1. Deplasare
3.2. Transport beneficiari la activitățile curente
ale proiectului

4.

Cheltuieli pentru informare si diseminare
4.1. Organizare eveniment promovare
4.2. Materiale promoționale

5.

Alte categorii/tipuri de cheltuieli necesare și
justificate în raport cu activitățile propuse și
obiectivele mini-proiectului
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În cazul cheltuielilor de deplasare, categorie de cheltuieli considerată eligibilă în mini-proiecte
de practică, documentele justificative pentru decontarea lor sunt:
a)

pentru transportul feroviar-bilete de tren în original, în condițiile prevăzute de dispozițiile
legale, fără depăși drepturile de această natură care se pot acorda în cazul instituțiilor publice,
dar și un tabel cu participanții, în original, cu semnăturile celor care au beneficiat de
contravaloarea biletelor de transport;

b)

pentru transportul public extern cu microbuzul/autobuzul/autocar – bilete de transport în
original, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, fără a depăși drepturile de această natură
care se pot acorda în cazul instituțiilor publice, dar și un tabel cu participanții, în original, cu
semnăturile celor care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport;

c)

pentru transportul cu autoturism propriu - bonuri fiscal de combustibil pe care să apară
CIF-ul/CUI-ul instituției școlare și data emiterii acestora din perioada desfășurării activității,
dar nu mai devreme de 1 zi înainte sau după începerea acesteia, în condițiile prevăzute de
dispozițiile legale, fără a depăși drepturile de această natură care se pot acorda în cazul
instituțiilor publice, dar și un tabel cu participanții, în original, cu semnăturile celor care au
beneficiat de contravaloarea transportului;

d)

pentru transport cu autoturismul instituției școlare - bonuri fiscal de combustibil pe care
să apară CIF-ul/CUI-ul instituției școlare și data emiterii acestora din perioada desfășurării
activității, dar nu mai devreme de 1 zi înainte sau după începerea acesteia, în condițiile
prevăzute de dispozițiile legale, fără a depăși drepturile de această natură care se pot acorda
în cazul instituțiilor publice, copia foii de parcurs (cumențiunea „copie conform cu originalul”),
dar și un tabel cu participanții, în original, cu semnăturile celor care au beneficiat de
contravaloarea transportului;

e)

pentru mijloace de transport închiriate - factură fiscală detaliată și foaia de
parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu mențiunea „copie conform cu originalul”),
contract de închiriere, dar și un tabel cu participanții, în original, cu semnăturile celor care au
beneficiat de contravaloarea transportului;

f)

transport public intern în comun (troleu/tramvai/metrou/autobuz/microbuz)-biletele de
transport în comun și un tabel cu participanții, în original, cu semnăturile celor care au
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beneficiat de contravaloarea transportului.
Se consideră cheltuieli eligibile de transport inclusiv taxele pentru trecerea podurilor, trecerea cu
bacul sau alte taxe privind circulația pe drumurile publice naționale (exceptând Rovinieta) și sunt în
conformitate cu legislația națională în vigoare.

B4. Rezultate așteptate și indicatori
Pentru fiecare categorie de activități ale mini-proiectului de practică se pot anticipa, descrie și
verifica rezultate așteptate. În viziunea oricărui finanțator, rezultatele sunt dovezi ale reușitei unui
proiect care solicită și primește finanțare.
Rezultatele activităților mini-proiectului de practică pot fi:
1. Rezultate tangibile, care pot fi ușor identificabile deoarece se pot ”descrie prin simțurile
umane”; de asemenea, acestea se pot număra, prin urmare putem preconiza un indicator numeric . Spre
exemplu, în urma unei activități complexe de modelaj în lut polimer și porțelan rece se pot realiza 10
trandafiri albi (acestea din urmă fiind rezultate tangibile, imediate). De asemenea, se poate dezvolta un
nou instrument /tehnică de lucru, o broșură de practică, o poveste digitală, un studiu de cercetare etc;
2. Rezultate intangibile, care nu pot fi ușor cuantificabile, dar pot fi exprimate în termeni de
creștere, de dezvoltare sau de descreștere, ameliorare, în funcție de tipul comportamentului vizat
(pozitiv sau negativ). Spre exemplu, la aceeași activitate de modelaj în lut polimer și porțelan rece au
participat 10 elevi cu C.E.S. (deficiențe mentale ușoare) și 5 părinți ai acestora, prin urmare putem
considera că în urma activității s-au dezvoltat abilități de lucru practice prin tehnica modelaj și stimulare
senzorial-tactilă la 10 elevi cu C.E.S .(deficiențe mentale ușoare) și la 5 părinți ai acestora. De asemenea,
rezultatele intangibile pot consta în acumulare de cunoștiințe, în consolidarea unor capacități, în
stimularea unor atitudini, fiind mai dificil de măsurat. Se pot utiliza în acest caz interviuri, fișe de
observație, mecanisme de autoevaluare etc.
Indicatorii sunt acei markeri ai rezultatelor preconizate prin intermediul cărora acestea pot fi
măsurate și verificate în timpul monitorizării, dacă s-au realizat total, parțial sau deloc în plan real, pe
parcursul implementării mini-proiectului. Indicatorii de rezultat pot fi cantitativi sau calitativi în funcție
de tipul rezultatului, conform exemplelor date mai sus.
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B5. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor mini-proiectului
Activitatea de monitorizare este importantă pentru a ne asigura că implementarea miniproiectului de practică menține traseul proiectat inițial (în timpul

procesului de scriere a mini-

proiectului de practică) și că va conduce la rezultatele anticipate, descrise și cuantificate într-o mai mare
sau mai mică măsură. De asemenea, monitorizând putem identifica acele aspecte care nu funcționează
corespunzător și putem face recomandări și propuneri de îmbunătățire a activităților viitoare.
O strategie de monitorizare poate cuprinde următoarele elemente/etape:
1. Identificarea a ceea ce este necesar să monitorizăm, pe baza unor indicatori prin care să
putem verifica stadiul progesului implementării activităților prin care ne-am propus să atingem
obiectivele mini-proiectului de practică;
2. Stabilirea unor metode și instrumente care să ne permită măsurarea indicatorilor și a
stadiului progresului;
3. Stabilirea unui responsabil/unor responsabili cu monitorizarea;
4. Stabilirea unui grafic a activităților de monitorizare ( eșalonate în timp);
5. Realizarea unor rapoarte de monitorizare;
6. Luarea unor decizii pe baza rapoartelor de monitorizare.
Activitatea de evaluare este importantă pentru a ști cât de relevante și eficiente sunt activitățile
implementate, care este calitatea și efectul acestora, dacă avem exemple de succes, dacă nu avem și de
ce. Evaluarea este un proces flexibil, realizabil pe tot parcursul implementării mini-proiectului de
practică și constă în colectarea unor informații și date prin care să înțelegem, să apreciem mediul în care
implementăm și să oferim un feedback constructiv tuturor participanților la activități.
Evaluarea poate fi :
1. inițială, continuă și finală, după momentul în care aplicăm metodele și instrumentele de
evaluare;
3. internă și externă, după statutul persoanei care face monitorizarea (din sau din afara
instituției).
Instrumente de evaluare și monitorizare pot fi:


Fișe de observații;



Fișe de evaluare;
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Fișe de verificare;



Fișe de înregistrare a progresului;



Liste de monitorizare cu indicatori;



Ghiduri de interviu;



Ghid de autoevaluare;



Chestionare;



Statistici de utilizarea a instrumentelor digitale specifice mini-proiectului;



Fișe de feedback;



Rapoarte lunare de activitate;



Rapoarte de progres.

Responsabilii cu evaluarea și monitorizarea pot face interviuri individuale sau
focus-group, pot aplica chestionare, pot face vizite și verificări anunțate sau ne anunțate.

B6. Activităţile de promovare şi de diseminare a mini-proiectului de practică
Activitățile de promovare și diseminare a mini-proiectului de practică reprezintă oportunități
importante de a evidenția finanțatorul, munca echipei de proiect, rezultatele obținute, disponibilitatea
de a împărtăși cu ceilalți bune practici, deschiderea unor noi posibilități de extindere și continuare a
mini-proiectului, dezvoltarea de noi parteneriate și noi proiecte, precum și recunoașterea valorii miniproiectului la nivel comunitar.
Activitatea de diseminare poate presupune următorii pași:
1. Selectarea rezultatelor pe care vrem să le diseminăm;
2. Identificarea unor grupuri țintă pentru diseminare,

la nivel local, regional, naționale,

european sau chiar internațional;
3. Planificarea unor activități de diseminare față în față sau în mediul digital, în conformitate cu
particularitățile grupurilor țintă identificate (punctul 2);
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4. Planificarea și utilizarea unor instrumente/tehnici de diseminare în mediul real, față în față,
sau /și în mediul virtual, digital;
5. Realizarea unor materiale de diseminare în format printat sau/și digital.
Exemple de activități de diseminare pot fi: realizarea și publicarea unor articole în presă,
realizarea și publicarea unor articole în reviste de specialitate, buletine informative, communicate d
epresă, interviuri la Radio sau la TV, realizarea unor spoturi/ reclame pentru TV sau pagini de net,
realizarea și publicarea unor filmulețe de prezentare pe YouTube sau a unor povești digitale,
deschiderea unei pagini de FB sau a unui blog a mini-proiectului, expoziții, demonstrații, parade,
evenimente publice în spațiul indoor sau outdoor precum cafenele, stații de autobuz, parcuri, spații
comerciale etc.

Activitățile de promovare și diseminare a rezulatelor mini-proiectului de practică se
pot realiza pe tot parcursul perioadei de implementare!

C. Informații pentru solicitanți
C1. Pași necesari pentru depunerea unei candidaturi
Personalul didactic care intenționează să depună candidaturi și să participe la competiția de
selecție a mini-proiectelor de practică va realiza următorii pași:
P1-Pregătirea dosarului de candidatură.
Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente în format letric/tipărit:
a) Formular de aplicație completat (după caz, individual sau integrat) , conform Anexei 1 la acest Ghid
(dacă aplicația este individuală) sau Anexei 2 (dacă aplicația este integrată), inclusiv cele 5 anexe care
însoțesc formularul de aplicație, în original, cu semnăturile coordonatorului și reprezentantului legal al
instituției școlare, inclusiv stampila instituției școlare;
b) Declarație pe proprie răspundere (semnată de coordonator și de reprezentantul legal al instituției
școlare) conform căreia mini-proiectul de practică propus nu beneficiază de finanţare simultană
rambursabilă și/sau nerambursabilă din alte fonduri POCU sau alte fonduri rambursabile sau
nerambursabile de la nivel local, regional, national, european, internațional, conform Anexei 3 din
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acest Ghid.
Aplicantul înregistrează la nivelul școlii formularul de aplicație și trece respectivul număr de
înregistrare pe prima pagină a acestuia, în spațiul special destinat (a se consulta Anexa 1 sau/și Anexa 2
la acest Ghid).
Aplicantul înaintează/depune dosarul

cu propunerile de mini-proiecte de practică

spre

verificare mentorului-formator sau/și coordonatorului său de instituție școlară (care îndeplinește
totodată și rolul de reprezentant legal al mini-proiectului de practică). Acesta din urmă preia toate
dosarele de candidatură din școala sa și le aduce la sediul ISJ BN pentru a fi înregistrate.

Dosarele de candidatură

pentru competiția de mini-proiecte de practică se

înregistrează la sediul ISJ BN, Strada 1 Decembrie 1918 5, Bistrița 420080, camera 12, conform
calendarului competiției anunțat de către ISJ BN. Termenul limită de depunere a propunerilor de mini
– proiecte de practică este 26 Noiembrie 2019, ora 20,00.

Cadrele didactice care depun candidaturi vor apela și la mentorii-formatori alocați pentru
consultanță în pregătirea dosarului de candidatură la nivelul fiecăreia dintre cele 7 școli eligibile.
Mentorii-formatori pot fi solicitați în mod oficial, printr-o adresă la nivelul școlii, respectiv către
directorul instituției școlare; acesta va anunța mentorul-formator alocat școlii sale. Pe baza acestor
cereri, mentorul-formator alocat va programa pentru consultanță cadrele didactice solicitante. Orice
altă modalitate de solicitare a sprijinului mentorului-formator sau/și coordonatorului de instituție
școlară este posibilă și acceptabilă.

Susținerea participanților în pregătirea mini-proiectelor de practică de practică va fi
asigurată de cei 7 mentori-formatori implicați în proiectul POCU, prin activități de informare asupra
modului de scriere a mini-proiectelor de practică în conformitate cu Ghidului de scriere a mini-
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proiectelor de practică și a modului de organizare a Competiției de mini-granturi de practică, conform
Metodologiei de organizare a acesteia.
Activitățile de informare se vor derula în fiecare școală față-în-față sub forma atelierelor de
lucru, precum și în mediul on-line, pe toată perioada antecedentă depunerii candidaturilor. La cererea
cadrelor didactice din cele 7 școli eligibile, atelierele de lucru față în față se pot suplimenta.

P2-Depunerea dosarului de candidatură, înregistrarea acestuia la ISJ BN, conform Metodologiei de
organizarea a competiției de mini-proiecte de practică , articolele 25 și 26 ;

Aplicantul pentru finanţare/acordarea subvenției este rugat să respecte termenul final de
depunere deoarece orice depăşire a acestui termen poate conduce la respingerea automată a cererii
sale de finanţare!!!

P3-Urmărirea

constantă

a

paginii

oficiale

a

ISJ

BN,

secțiunea

Proiecte

POCU

https://www.isjbn.ro/ro/proiecte/proiecte-pocu/proiect-pocu-cod-smis-106557, în vederea verificării
rezultatelor publicate după fiecare etapă a evaluării candidaturilor primite, conform Metodologiei
competiției de mini-proiecte de practică ;
P4-Verificarea corespondenței electronice, în vederea confirmării notificărilor privind propunerile de
revizuire a aplicației de mini-proiecte (după caz) sau/și a rezultatelor finale în urma evaluării tehnice
(prin punctaj) a candidaturilor declarate eligibile, conform Metodologiei competiției de mini-proiecte de
practică.

C2. Etapele procesului de evaluare a propunerilor de mini-proiecte de practică
Competiția de mini-proiecte de practică vizează mai multe etape:
Etapa I: Primirea și verificarea propunerilor de mini-proiecte pe baza criteriilor administrative și
de eligibilitate
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Această etapă constă în primirea și verificarea candidaturilor, propunerilor de mini-proiecte de practică,
conform criteriilor administrative și de eligibilitate. Se parcurg următorii pași:
Pasul I: Depunerea/Primirea Dosarului de candidatură/ Formularului de aplicație:
Cadrele didactice, în calitate de Aplicanți, depun Dosarele de candidatură/Formularele de Aplicație la
sediul ISJ în format tipărit în termenul și data limită indicate în anunț (prin reprezentantul legal al
instituției școlare eligibile).
Pasul II: Înregistrarea Formularului de aplicație:
La depunerea/primirea Dosarul de candidatură/Formularul de Aplicație acesta primește număr de
înregistrare din partea ISJ BN, acest număr fiind comunicat totodată Aplicantului și școlii beneficiare. Cu
această ocazie se completează Fișa de date generale privind mini-proiectul.
Pasul III: Completarea „Grilei de verificare administrativă și de eligibilitate a mini-proiectelor de
practică”
Membrii Comisiei de Evaluare verifică dacă propunerile de mini proiecte de practică îndeplinesc
simultan toate criteriile administrative și de eligibilitate descrise în Metodologia de organizarea a
competiției de mini-granturi și completează (pentru fiecare aplicație depusă) și consemnează sub
semnătură proprie rezultatele verificării administrative și de eligibilitate, utilizând Anexa 5-GRILA (FIȘA)
DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE A MINI-PROIECTELOR DE PRACTICĂ INDIVIDUALE
(FAZA 1) la acest Ghid, pentru propunerile de mini-proiecte de practică individuale sau Anexa 6-GRILA
(FIȘA) DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE A MINI-PROIECTELOR DE PRACTICĂ
INTEGRATE (FAZA 1) la acest Ghid, pentru propunerile de mini-proiecte de practică integrate.
Pasul IV: Centralizarea și afișarea rezultatelor privind conformitatea și eligibilitatea candidaturilor
depuse de Aplicanți și înregistrare la ISJ BN
Candidaturile mini-proiectelor care îndeplinesc cerințele administrative și de eligibilitate vor fi
consemnate într-un Proces-verbal și vor intra în etapa următoare, de evaluare tehnică, prin punctaj. În
timpul evaluării, Comisia de Evaluare poate solicita eventuale explicații, clarificări, documente
suplimentare de la aplicanți sau chiar ajustări pentru anumite aspecte ale Aplicației primite.
Aceste clarificări pot fi legate, după caz, de:
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i.

Eligibilitatea Aplicantului (cadru didactic sau de sprijin);

ii.

Eligibilitatea tematicii propuse;

iii.

Eligibilitatea perioadei de implementare;

iv.

Eligibilitatea activităților propuse.

Propunerile de mini-proiecte care nu îndeplinesc cerințele administrative vor fi înscrise pe o listă
separată și se vor solicita completări, dacă acestea nu depășesc un număr maxim de 3 documente.
Pentru dosarele de candidatură care nu conțin peste 3 documente dintre cele necesare, se va solicita
Școlii Aplicante redepunerea dosarului într-un termen limită de 5 zile. Dacă cel puțin unul dintre
criteriile de eligibilitate menționate în Grilele de verificare NU este îndeplinit, propunerea este respinsă.
De asemenea, în cazul în care Aplicantul nu răspunde clarificărilor solicitate la termenul comunicat de
către evaluatori, Aplicația va fi declarată necorespunzătoare şi va fi respinsă.
Rezultatele acestei prime etape sunt necontestabile; ISJ BN va asigura vizibilitatea acestora pe pagina
oficială, secțiunea Proiecte.
Etapa a II-a: Evaluarea tehnico-financiară a mini-proiectelori de practică.
Pasul 1: Evaluarea propriu-zisă a mini-proiectelori de practică şi acordarea punctajelor
Fiecare propunere de mini-proiect va fi evaluată în mod individual de către Comisia de Evaluare, pe baza
Grilelor standard de evaluare, Anexa 7 pentru aplicațiile individuale și Anexa 8 pentru aplicațiile
integrate la acest Ghid:
i.

Evaluarea din punct de vedere tehnic;

ii. Evaluarea din punct de vedere financiar.
La sfârșitul evaluării, tuturor propunerilor de mini-proiecte ce le-au revenit membrilor Comisiei de
Evaluare, li se acordă punctajul final. Punctajul final se obține prin calculul mediei aritmetice a celor
două punctaje acordate de către evaluatori.
Pentru a putea obține finanțare, punctajul minim per total trebuie să fie de cel puțin 60 de puncte, iar
per criteriu un punctaj de minim 50% , conform art. 30 din Metodologie.
Pasul 2: Centralizarea rezultatelor la ISJ BN
După ce membrii Comisiei de Evaluare evaluează propunerile de mini-proiecte de practică, ISJ BN va
centraliza documentele conform Procedurii interne privind selecția mini-proiectelor de practică
înregistrare.
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Pasul 3: Întocmirea recomandărilor privind finanțările
Pe baza documentelor de evaluare centralizate, ISJ BN întocmește recomandări privind finanțarea
propunerilor de mini-proiecte de practică. Recomandările privind acordarea de finanțare pentru miniproiectele depuse de către Aplicanți se vor face pe baza:
i.

punctajului final obținut în urma evaluării;

ii.

a bugetului mini-proiectului depus;

iii.

în limitele bugetului alocat pentru fiecare instituție școlară;

iv.

a bugetului maxim disponibil pentru fiecare mini-proiect.

Acestea vor fi transmise prin mail Aplicantului, cu mențiunea perioadei de redepunere, conform
calendarului anunțat.
Pasul 4: Verificarea și aprobarea listei cu rezultatele finale, înainte de contestații
Persoana desemnată de ISJ BN va centraliza rezultatele obținute prin punctaj și va asigura vizibilitatea
lor pe pagina oficială a instituției finanțatoare, ISJ BN.
Pasul 5: Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestații
Rezultatul evaluării poate fi contestat de către Aplicanți în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea
rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe pagina oficială a ISJ BN https://www.isjbn.ro/, secțiunea
proiecte POCU. Contestațiile se depun în format fizic și se înregistrează la sediul ISJ BN, conform unui
calendar ce va fi anunțat. (conform Metodologiei, art.40).
La expirarea termenului privind depunerea contestaţiilor, ISJ BN le consolidează şi le trimite la Comisia
pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Hotărârea Comisiei este definitivă şi va fi transmisă contestatarului
prin intermediul ISJ BN.
Pasul 6: Anunțarea rezultatelor după contestații și semnarea contractelor financiare pentru acordare
subvenției
În faza finală ISJ BN anunță rezultatele evaluării tehnice justificând decizia luată, prin publicarea listei cu
rezultatele finale după contestații pe pagina oficială, secțiunea Proiecte. Astfel, o propunere de miniproiect de practică poate fi:


finanțată;



rezervă;



respinsă ca neîntrunind cerințele formale, tehnice sau financiare;
33



respinsă, fiind identificată situația de dublă finanțare.

Toţi Aplicanții (cu excepția celor care au depus Aplicații respinse la faza de verificare administrativă și de
eligibilitate și care au primit deja răspunsurile) vor fi notificați în mod oficial, prin mail, cu privire la
rezultatele evaluării, în maxim 3 zile lucrătoare de la decizia finală, conform Metoodologiei.
Numai propunerile de mini-proiecte de practică care au îndeplinit criteriile minimale pentru accesul la
finanțare/subvenție sunt incluse în lista/centralizatorul

de finanțare și transmise spre aprobare

managerului de proiect și reprezentantului legal al finanțatorului, ISJ BN. Orice obiecție sau decizie de a
nu finanța o propunere de mini-proiect aprobată trebuie să aibă o justificare detaliată și va menționată
într-un proces-verbal.
Pe baza acesteia, ISJ BN va demara întocmirea Contractelor cu Școlile Aplicante (Contracte Financiare
pentru Acordarea Subvenției), cu reprezentanții legali ai Școlilor Aplicante care au primit finanțări.
ISJ BN întocmeşte un raport în care include toate propunerile de mini-proiecte aprobate spre finanţare şi
anexează copii după rapoartele de evaluare centralizate.
Reprezentantul legal al ISJ BN va emite decizie privind aprobarea finanţării mini-proiectelor menţionate
în raport. După emiterea deciziei, se va iniția semnarea Contractelor cu Aplicanții (Contracte Financiare
pentru Acordarea Subvenției), prin reprezentanții legali ai Școlilor Aplicante care au primit finanţări în
urma derulării competiţiei.
După caz și în funcție de alocarea finanțării, procesul va putea fi reluat.
Regulile de derulare a procesului de evaluare prezentate mai sus se aplică deopotrivă propunerilor de
proiecte individuale cât și integrate. In fiecare dintre cele 2 situații se vor utiliza fișele (grilele) de
evaluare specifice.

C3. Ce urmează după depunerea candidaturii?
Aplicanții care depun candidaturi pentru selecția mini-proiectelor de practică vor urmări pagina
oficială a ISJ BN, secțiunea proiecte POCU, unde se vor afișa periodic rezultatele după cum urmează:
 Lista candidaturile primite și înregistrate;
 Rezultate verificare eligibilitatea candidaturilor (eligibilitatea instituțională, precum și a tematicii
proiectului);
 Rezultate evaluare tehnică a mini-proiectelor de practică, evaluarea cu punctaj;
 Rezultate în urma contestațiilor;
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 Rezultate finale cu mini-proiectele de practică aprobate/lista de rezervă/respinse.

C4. Ce urmează după aprobarea candidaturii?
După aprobarea candidaturii și afișarea rezultatelor finale, candidații vor fi informați prin email
asupra rezultatelor și condițiilor de finanțare, în vederea încheierii contractelor de finanțare pentru
implementarea mini-proiectelor de practică (conform Metodologiei).
După notificarea solicitanților care au candidaturi aprobate, dacă aceștia sunt de acord cu
termenii finanțării, se va semna și înregistra Contractul de finanțare, (conform unui model care va fi
publicat pe pagina ISJ BN, secțiunea Proiecte) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data
înștiințării oficiale prin mail. Contractul de finanțare intră în vigoare la data înregistrării și semnării de
către finanțator, ISJ BN.
După semnarea contractului de finanțare (CF), solicitanți ale căror mini-proiecte de practică sunt
finanțate devin beneficiari.

După semnarea contractelor de finanțare, echipa de proiect va asigura o sesiune de
informare pentru toți coordonatorii de mini-proiecte de practică (considerați beneficiari), în vederea
clarificării unor aspecte cheie care țin de diseminare, monitorizare, asigurarea impactului și raportări.
Instrumentele de raportare vor fi vizibile și pe pagina web a ISJ BN, secțiunea Proiecte, pe
parcursul implementării sub activității 6.2. (perioada de implementare a mini-proiectelor de practică
aprobate și finanțate).

Perioada de derulare a mini-proiectelor de practică este cea prevăzută în Contractul de finanțare
semnat de către ambele părți. Pentru a fi considerate eligibile, toate cheltuielile care țin de
implementarea mini-proiectului de practică trebuie realizate în perioada asumată ca fiind perioada de
desfășurare a mini-proiectului de practică, conform CF.
De asemenea, este necesar ca bugetul alocat mini-proiectului să fie consumat în proporție de
100% în această perioadă de derulare chiar dacă la începutul activității mini-proiectului de practică nu a
fost virată către beneficiar suma maximă aprobată.
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C5. Alte dispoziții contractuale
Orice modificare a contractului de finanțare se face prin act adițional și trebuie aprobată de
ambele părți. Modificările propuse sunt valide dacă și numai dacă nu afectează scopul, obiectivele și
bugetul maxim alocat mini-proiectelor de practică, precum și scopul, obiectivele și bugetul proiectului
POCU. Acestea se aduc în atenția reprezentanților legali ai finanțatorului ISJ BN cu cel puțin 7 zile
lucrătoare înainte de producerea acesteia, pentru aprobare.
Orice posibilă modificare a Contractului de Finanțare, precum: denumirea școlii, adresa școlii,
reprezentantul legal, transferul între liniile bugetare aprobate sau alte modificări dependente de voința
beneficiarului, controlabile/incontrolabile de către acesta și determinate de contextul implementării
mini-proiectului, va fi anunțată finanțatorul ISJ BN prin adresă scrisă, în maxim 7 zile lucrătoare de la
data înregistrării lor la nivelul beneficiarului.

Notificarea către finanțator se va face respectând

Procedura acestuia de Notificare a schimbărilor, folosind Formularele de notificare realizate de
instituțiile partenere în proiect și publicate pe pagina oficială a ISJ BN, secțiunea Proiecte.
Modificările solicitate se vor face cu acordul ambelor părți în condițiile în care acestea nu
afectează scopul, obiectivele și bugetul maxim alocat mini-proiectelor, scopul, obiectivele și bugetul
proiectului POCU ”Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cod MY
SMIS: POCU 74/6/18/106557

D-Evaluarea propunerilor de mini-proiecte de practică
D.1. Structurile instituționale implicate în evaluarea propunerilor de miniproiecte de practică
Mai multe structuri instituționale ale proiectului au sarcini directe în evaluarea propunerilor de
mini-proiecte de practică. Acestea sunt:
I. Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud (Partener 1/Principal) are următoarele atribuții:
- Verifică, în prima fază, conformitatea administrativă și eligibilitatea candidaturilor/propunerilor
de mini-proiecte de practică, prin raportare la cerințele generale/particulare ale competiției
de mini-granturi de practică;
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- Evaluează propunerile de mini-proiecte alocate, potrivit procedurilor interne de selecție a
acestora, conform Metodologiei competiției și Ghidului de scriere a mini-proiectelor de
practică;
- Transmite în scris Aplicanților observațiile și recomandările Comisiilor de evaluare;
- Notifică Aplicanții asupra rezultatelor competiției;
- Asigură vizibilitatea rezultatelor obținute de Aplicanți în urma etapelor de verificare și selecție a
candidaturilor înregistrate prin publicarea unor centralizatoare/liste cu rezultate, pe pagina
oficială a ISJ BN, secțiunea Proiecte;
- Înaintează reprezentantului legal lista mini-proiectelor propuse spre finanţare;
- Monitorizează și evaluează modalitatea de alocare a fondurilor pentru a stabili necesitatea
reluării și organizării unei runde noi de competiție.
II. C&T Strategic Business Partenrs (Partener 2) are următoarele atribuţii:
-

Evaluează propunerile de mini-proiecte alocate, potrivit procedurii de evaluare;

-

Întocmește recomandări privind finanțarea propunerilor de mini-proiecte, după ce acestea au
fost selectate în cadrul evaluărilor;

-

Transmite în scris Aplicanților observațiile şi recomandările comisiei de evaluare, prin
intermediul ISJ BN.
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E. Anexe Ghid
Anexa 1: Formulare aferente Aplicațiilor Individuale
1.1. Formular de Aplicație Mini-proiecte de practică Individuală

FORMULAR DE APLICAŢIE
PENTRU MINI-PROIECTE DE PRACTICĂ INDIVIDUALE

Nr ... din zz/ll/aaaa
[se va completa de către Aplicant, cu numărul de înregistrare dat de unitatea de
învățământ din care provine]

Formularul de Aplicație pentru mini-proiecte de practică individuale trebuie completat integral,
conform cerinţelor descrise în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică
(“Ghidul”), în limba română, în format electronic și potrivit formatului pus la dispoziţie de prezentul
document. După caz, formularul de aplicație va fi însoțit de anexele solicitate prin Ghid.
Prin Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte se comunică termenul limită de depunere a
propunerilor de mini – proiecte de practică. Există fie posibilitatea depunerii continue până la un
termen final stabilit, fie depunere cu termen fix. In ambele cazuri este esenţial ca Aplicantul pentru
finanţare să respecte termenul final de depunere cunoscând faptul ca orice depaşire a acestui termen
poate conduce la respingerea automată a cererii sale de finanţare. Prin urmare, Formularul de
aplicație și documentele, după caz, anexele însoțitoare vor fi depuse în termenul limită și la adresa
indicate în Ghid.
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Formularul de Aplicație pentru mini-proiecte de practică individuale conține instrucțiuni și explicații
suplimentare privind secțiunile și modalitatea de abordare a acestora, în completarea celor
prezentate în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică. Aceste instrucțiuni sunt
marcate cu caractere italice și fond gri, urmând ca, după completarea Formularului, să fie îndepărtate.
Cadrele didactice eligibile care vor să propună mini-proiecte mai complexe, pe care să le deruleze în
echipă, având activități integrate / corelate / în dependență unele de altele, vor consulta si completa
Formularul Aplicație pentru mini-proiecte de practică integrate.
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SECȚIUNEA I. INFORMAȚII PRIVIND APLICANTUL

1.1.

DATE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Numele unităţii de învăţământ:
Adresa completă:
Nr. de telefon/fax:
Adresă poştă electronică:
Pagină de Internet:
Număr Acord de Asociere1 în Proiect:
[Aplicantul va completa cu numărul de
înregistrare al Acordului de Asociere la
Proiectul cod 106557, semnat de școala
beneficiară cu ISJ Bistrița Năsăud]
Date reprezentant legal:
Nume, Prenume:
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:

1.2.

DATE APLICANT - ECHIPĂ MINI-PROIECT

Nume, Prenume coordonator miniproiect de practică:
1

Numarul de înregistrare al Acordului semnat de scoala cu ISJ BN în cadrul proiectului cod 106557
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[Aplicantul în această situație este
cadrul didactic sau de sprijin care
îndeplinește condițiile de eligibilitate. El
poate fi sprijinit în derularea proiectului
de practică de alt personal din cadrul
școlii – membri în echipa Aplicantului,
părinți, etc, indicați mai jos]
Adresa completă:
Nr. de telefon/fax:
Adresă poştă electronică:
Date persoană de contact:
Nume, Prenume:
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
Date membru echipă Aplicant:
Nume, Prenume:
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
[se vor include datele cadrului didactic care aplică, inclusiv ale persoanei de contact desemnate; se vor
adăuga linii după caz]
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SECȚIUNEA II. INFORMAȚII PRIVIND MINI-PROIECTUL DE PRACTICĂ

In această secţiune Aplicantul va detalia toate informaţiile privind mini-proiectul de practică propus spre
finanţare, care să permită evaluarea lui tehnică şi financiară, după următoarea structură:
a. titlul mini-proiectului de practică;
b. categoria în care se încadrează;
c. obiective orizontale atinse prin mini-proiect;
d. durata mini-proiectului de practică;
e. legătura cu alte mini-proiecte
f.

consultarea actorilor locali.

2.1. TITLUL MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ:
[se va insera titlul propus pentru mini-proiectul de practică]

2.2. DOMENII TEMATICE
[mini-proiectele de practică propuse trebuie să răspundă unor nevoi prioritare și relevante pentru
cadrele didactice, elevi și comunitatea locală/regională; Aplicantul va selecta domeniile tematice
identificate în urma analizei de nevoi]

DOMENII TEMATICE

Selectați:

1.Dezvoltarea abilităților practice și de viață independentă

□

2.Dezvoltarea competențelor transversale

□

3.Dezvoltarea gândirii critice, globale și globalizatoare

□

4.Învățarea socio-emoțională

□

5. Incluziunea școlară și socială

□
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6.Valorificarea patrimoniului local/regional ca punte între generații

□

7.Practici educaționale colaborative și inovative în mediile digital și non-digital

□

8.Practici educaționale inclusiv-integrative și de tranziție între diferitele etape de
școlarizare

□

9. Dialog intercultural și inter-generații

□

10. Educație financiară

□

11. Antreprenoriat social

□

12. Educație pentru o viață sănătoasă

□

13. Protecția mediului înconjurător

□

14. Educația pentru cetățenia democratică și drepturile omului

□

15. Cetățenia digitală

□

2.3. CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:
[se va selecta categoria de activitate aleasă pentru mini-proiectul de practică (mai multe categorii
pot fi selectate; se va selecta în mod obligatoriu cel puțin o activitate principală și o ativitate
secundară. Consultați Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”)pentru
mai multe detalii)]

Categorie activitate

Activitate selectată pentru mini-proiect

a. activități de timp liber și outodoor
(de utilizare a aerului liber şi a
cadrului natural ca spaţiu de
învăţare

şi

formarea

unor

deprinderi);
b. activități

educative

cu

rol

terapeutic;
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c. activități practice pentru o viață
independentă;
d. activități de prevenire a părăsirii
timpurii a școlii prin sport și artă;
e. orice alt tip de activitate/metodă
adaptată

la

/adultului

vulnerabil

contribuie

nevoia

la

elevului
și

care

prevenirea,

reducerea abandonului școlar;
f.

activități

de

educație

pentru

sănătate, igienă, nutriție și viață
sănătoasă;
g. activități

care

vizează

desegregarea școlară, integrarea
și

incluziunea

socială,

educație interculturală;
h. activități

de

învățare

socio-

emoțională;
i.

activități educative și de orientare,
pentru elevii care urmează să intre
într-un alt ciclu școlar și prin care
se sprijină acomodarea cu noul
ciclu de învățământ;

j.

activități

care

facilitează

colaborarea personalului didactic
44

de predare și de sprijin cu alți
profesioniști;
k. activități care sprijină consolidarea
rețelelor de lucru, colaborarea și
cooperarea în echipe de lucru
multidisciplinare/interculturale;
l.

activități

care

facilitează

și

consolidează parteneriate între
instituția școlară în calitate de
beneficiar și alți actori comunitari;
m. activități de promovare a imaginii
și ofertei instituției școlare;
n. activități de diseminare și creștere
a

gradului

de

vizibilitate

a

rezultatelor mini-proiectului, în
contextul finanțării prin proiectul
POCU”
optimizat

Proces
prin

educațional
activități

de

mentorat în școlile bistrițene”, cod
MY SMIS: POCU 74/6/18/106557.
2.4. PRIORITĂȚI ORIZONTALE ATINSE PRIN MINI-PROIECT:
[Aplicantul va bifa, după caz, obiectivele orizontale susținute prin mini-proiectul de practică dintre
cele listate mai jos și va descrie modul în care mini-proiectul de practică propus respectă principiul
egalității de gen, inclusiv reglementările care interzic discriminarea, respectiv dacă și cum asigură
accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități, după caz, măsuri pro active pentru abordarea
schimbărilor demografice].
45

a. Egalitatea de gen
ACCES ȘI EGALITATE DE
[Detaliază]
ȘANSE:
[Aplicantul va indica
modalitatea în care
principiul
privind
b. Nediscriminare
egalitatea de sanse a
fost
integrat
în
elaborarea
si [Detaliază]
implementarea
miniproiectului,
atât
în
identificarea
grupului
ţintă,
realizarea
c. Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
activităţilor, cât şi în
managementul
și
organizarea
mini[Detaliază]
proiectului, menţionând
orice
componentă
specifică care contribuie
la asigurarea egalităţii d. Schimbări demografice ca rezultat al schimbărilor
sociale
de şanse şi a egalităţii de
gen]
[Detaliază]

[Aplicantul va bifa, după caz, obiectivele orizontale susținute prin mini-proiectul de practică dintre
cele listate mai jos și va descrie descrie dacă și cum mini-proiectul de practică propus respectă
principiile dezvoltării durabile, inclusiv biodiversitatea, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și
adaptarea la schimbările climaterice ].
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a. Poluatorul plătește2 - gestionarea deseurilor, respectiv
activitati de: colectare, transport, tratare, valorificare si
eliminare a deseurilor. Conform principiului enunțat,
responsabilitatea pentru activitatile de gestionare a
deșeurilor revine generatorilor acestora.
[Detaliază]

b. Protecția biodiversității - responsabilitatea pentru
conservarea biodiversității și a unui mediu curat
DEZVOLTARE DURABILĂ:

[Detaliază]

c. Utilizarea eficientă a resurselor
[Detaliază]

d. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
[Detaliază]

Dezvoltarea de
competențe care să
faciliteze dezvoltarea
personală și inserția
socio-profesională

[Detaliază]

Promovarea, valorizarea

[Detaliază]

2

Principiul poate fi transpus în cadrul mini-proiectelor prin activități vizând informarea, instruirea, diseminarea
informatiilor privind colectarea selectiva a deseurilor, urmate apoi de activitati interactive de verificare a
cunostintelor dobandite de elevi si plantarea de puieti pentru ca elevii sa vada practic ce se intampla cu mediul
inconjurator.
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și incluziunea diversității
Cetățenia activparticipativă în
societatea cunoașterii

[Detaliază]

Alternative,
oportunități
educaționale și practici
educative inovative în
era digitală

[Detaliază]

2.5. DURATA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ
[durata se va exprima în număr de luni fără a depăși durata menționată în Ghid și va include
activitățile pregătitoare cât și cele necesare pentru închiderea mini-proiectului, documentarea
bunelor practici și a lecțiilor învățate și raportarea finală]

2.6. CONSULTAREA ACTORILOR LOCALI
[Prezentați modul în care actorii relevanți - grupuri țintă, organisme reprezentative la nivel de
școală, membri ai comunității - au fost consultați şi / sau implicați în procesul de concepere,
dezvoltare şi/sau implementare a mini-proiectului].
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SECȚIUNEA III. DESCRIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ INDIVIDUAL

In această secţiune Aplicantul va detalia toate informaţiile privind activitățile mini-proiectului de practică
propus spre finanţare, care să permită evaluarea lui tehnică şi financiară, după următoarea structură:

a. Scopul mini-proiectului
b. Obiectivele specifice ale mini-proiectului.
c. Activităţile propuse
d. Rezultate aşteptate
e. Grupul țintă
f. Indicatori
g. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor mini-proiectului
h. Activităţile de promovare şi de diseminare a mini-proiectului de practică.
i.

Managementul si organizarea mini-proiectului de practică

[Realizați o sinteză a mini-proiectului propus în care să includeți elementele de mai jos]
3.1. Scopul mini-proiectului și obiectivele specifice
[Prezentați scopul mini-proiectului și obiectivele specifice prin corelare cu Analiza de nevoi realizată la
nivelul școlii (2019) și cu Planul de Dezvoltare Profesională a Participanților la activitățile de
dezvoltare competențe transversale și mecanismul de monitorizare și evaluare a acestora].

3.2. Activităţile propuse
[Prezentați în succesiune logică și cronologică activitățile, după caz sub- activităţile care vor fi
desfăşurate în cadrul mini-proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse. Asigurați respectarea
activităților eligibile potrivit cerințelor prezentate în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte
de practică (“Ghidul”). Indicați pentru fiecare activitate/subactivitate: codul (numerotarea), un titlu
generic, o scurtă descriere (cel mult 5 rânduri), durata, locul desfășurării, număr de participanți prin
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corelare cu grupul țintă descris mai jos, mijloace, metode și materiale necesare pentru realizarea
activității.
Pentru a răspunde tuturor cerinţelor de elaborare și implementare a unui proiect, Aplicantul va trebui
să aibă în vedere includerea următoarelor tipuri de activităţi:
d. activităţi organizatorice - de management de proiect, continue pe toată durata implementării
mini-proiectului, inclusiv activităţile de monitorizare şi evaluare internă și cele de raportare.
e. activităţile tehnice propriu-zise propuse, spre exemplu: realizarea unei excursii, derularea unor
experimente, activităţile de formare, evaluare, testare, pregătire curriculum, consiliere, etc.
f.

activităţi specifice pentru respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, de ex. organizarea
de conferinţe de presă sau tipărirea şi distribuirea de materiale publicitare – pliante, fluturași,
etc.

Activităţile vor fi prezentate în ordinea logică şi cronologică a desfăşurării lor şi vor trebui defalcate pe
subactivităţi, până la nivelul care să permită planificarea lor, alocarea responsabilităţilor şi estimarea
resurselor necesare pentru elaborarea bugetului. Pentru a putea fi urmărite de-a lungul miniproiectului în toate secţiunile care vor face referire la aceste activităţi, se recomandă ca:
a. denumirile activităţilor şi subactivităţilor să fie păstrate în toate secţiunile miniproiectului,
b. activităţilor şi subactivităţilor corespunzătoare să li se acorde numere de ordine,
(coduri) de exemplu:
Activitatea 1: Activităţi organizatorice pentru derularea proiectului:
1.1. Contactarea şi selectarea membrilor grupului ţintă,
1.2. Organizarea si realizarea achizitiilor,
1.3 Actualizarea planificarii activitatilor proiectului
Activitatea 2: Elaborarea materialelor didactice
2.1. Consultarea bibliografiei
2.2. Elaborarea si discutarea continuturilor
Activitatea 3: Organizarea trupei de teatru a scolii
3.1....
3.2. ...
Activităţile trebuie să fie realiste şi fezabile, adică să poată fi în mod efectiv desfăşurate cu resursele
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materiale, umane şi financiare ale mini-proiectului. De aceea este important ca odată cu stabilirea lor
să se aibă în vedere şi disponibilitatea sau modul de procurare al acestor resurse, de exemplu
disponibilitatea resurselor umane şi prevederea în bugetul mini-proiectului a costurilor
corespunzătoare.
Asigurați corelarea cu Anexa 1 – Graficul activităților].

Cod (numar de ordine) activitate/sub-activitate: spre ex. A1, A1.1, etc.
Denumire activitate/sub-activitate: spre ex. „Elaborarea materialelor didactice”, „Consultarea
bibliografiei”, „Organizarea trupei de teatru a scolii”, „Derularea competiției de talente”, etc.
Durata: spre ex: 5 luni
Loc de desfășurare: spre ex: Scoala ....., sediul primăriei ......, muzeul municipiului ....., etc
Descriere:
Grup țintă implicat: spre ex: elevii clasei a IV-a B, 18 fete si 14 baieti
Indicatori: spre ex: 20 de elevi implicați în concursul de talente
Resurse: spre ex: 1 microfon, 1 boxă, 1 sală competitie, 50 fluturasi, 1 imprimanta, etc

Cod activitate/sub-activitate:
Denumire activitate/sub-activitate:
Durata:
Loc de desfășurare:
Descriere:
Grup țintă implicat:
Indicatori:
Resurse:
[pentru detalierea resurselor se vor avea în vedere resursele existente și cele necesare. Pentru
resursele necesare se va avea în vedere asigurarea corelării cu bugetul mini-proiectului de practică]

[Etc se va completa după necesități, în funcție de activitățile previzionate].
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3.3. Rezultate aşteptate
[Această secţiune va conţine rezultatele imediate obţinute în urma desfăşurării activităţilor. Prezentați
rezultatele așteptate prin corelare cu activitățile listate mai sus – pagina 15 - și încercând să le
cuantificați. Folosiți codificare (R1:, R2:, etc). Aplicantul va avea în vedere că pot fi mai multe rezultate
anticipate, corespunzător fiecărei grupe de activităţi.
Exemple de rezultate corelate cu activităţile:
a. pentru activitatea 1 din exemplul de mai sus – 1 planificare a proiectului realizată,
membrii grupului ţintă selectaţi, 7 achiziții realizate.
b. pentru activitatea 2 din exemplul de mai sus – 1 Listă bibliografie, 2 seturi materiale
educaționale realizate,
c. pentru activitatea 3 din exemplul de mai sus – trupa de teatru a școlii organizată, cu
12 membri pregătiți, 7 fete, 5 baieti].

Rezultate Activitatea 1:
R1.1. –
R1.2. –
R1.n. Rezultate Activitatea 2:
R2.1. –
R2.2. –
R2.n. Etc.
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Rezultate Activitatea n:
[Etc se va completa după necesități, în funcție de activitățile previzionate].

3.4. Grupul țintă
[Prezentați grupul țintă al mini-proiectului de practică prin corelare cu cerințele prezentate în Ghidul
de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”), respectiv modalitatea de identificare,
selecție și monitorizare a persoanelor. Aplicantul va avea în vedere faptul că încadrarea în categoriile
grupurilor ţintă eligibile şi ale cererii de propuneri de mini-proiecte este un criteriu esenţial care
trebuie respectat şi care de multe ori este înţeles insuficient de către solicitanţii de finanţări, ducând la
respingerea formularului de aplicație ca neeligibil.
Grupul ţintă este este un grup de persoane care beneficiază în mod direct de rezultatele proiectului şi
care este implicat în activităţile acestuia. Îmbunătăţirea situaţiei membrilor grupului ţintă constituie
de fapt esenţa mini-proiectului şi devine scopul acestuia].
Categorie grup țintă:

Număr:

Descriere:

Categorie grup țintă:

Număr:

Descriere:

Categorie grup țintă:

Număr:

Descriere:
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3.5. Indicatori
[Indicatorii descriu în termeni operaţionali şi măsurabili (cantitate, calitate, timp) obiectivele miniproiectului. Ei constituie instrumente de măsură a gradului de realizare a obiectivelor propuse.
Aplicantul va prezenta indicatorii mini-proiectului prin corelare cu cerințele prezentate în Ghidul de
scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”)și cu descrierea grupului țintă.
Indicatorii de măsurare a rezultatelor, respectiv a realizărilor imediate constituie şi indicatori de
monitorizare, deoarece ei reflectă realizările imediate obţinute în cadrul mini-proiectului, de exemplu:
i. numărul de participanţi la o anumită activitate,
ii. numărul de materiale didactice realizate,
iii. numărul de elevi participanţi la activităţile „trupa de teatru a școlii”,
iv. numărul de pliante şi afișe distribuite, etc.

Aplicantul va avea în vedere că indicatorilor trebuie să li se ataşeze ţinte: calitate, cantitate, timp,
grup ţintă, de exemplu:
-

#

15 elevi de clasa a IVa din școala x, au participat la activități noi în domeniul educaţiei
până la sfârşitul mini-proiectului].

Indicator (conform Ghid)

Valoare

3.6. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor mini-proiectului
[Prezentați modalitatea de asigurare a monitorizării și evaluării mini-proiectelor, prin corelare cu
cerințele prezentate în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”).
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Includeți cel puțin o prezentare a persoanelor responsabile și a sarcinilor ce le revin, activități și
instrumente prevăzute pentru monitorizare și evaluare etc.].
3.7. Activităţile de promovare şi de diseminare a mini-proiectului de practică
[Menţionaţi activităţile de promovare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării miniproiectului şi după încheierea acestuia. Detaliați cel puțin un eveniment public de
promovare a miniproiectului. Descrieți cum veți disemina rezultatele proiectului, respectiv cum veții
documenta bunele practici și cum veți oferi informații despre miniproiect către un public cât mai larg].
3.8. Managementul și organizarea mini-proiectului de practică
[Pornind de la activitatea de management si organizare prezentată mai sus în cadrul secțiunilor 3.2 si
3.3, în acestă secţiune se detaliază aranjamentele avute în vedere pentru managementul și
organizarea proiectului, respectiv metodologia de implementare și echipa care va fi responsabilă de
realizarea mini-proiectului de practică.
Cu privire la metodologia de implementare Aplicantul va avea în vedere descriea modului în care vor fi
implementate activităţile propuse pentru realizarea obiectivelor, respectiv metodele specifice care vor
fi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la secţiunea „Activităţile mini-proiectului” (3.2)
din Formularul de Aplicație și pentru a obține rezultatele listate la secţiunea „Rezultatele miniproiectului” (3.3) din Formularul de Aplicație. Spre exemplu va prezenta cum intenționează să asigure
realizarea activității „Derularea competiției de talente” – prin precizarea modalității în care va
planifica competiția, va promova competiția în școală și în rândul părinților și/sau al comunității, cum
va realiza selecția participanților la competiție, ce teme vor fi abordate, cine la va juriza, etc, orice
aspecte necesare a fi avutre în vedere pentru pregătirea unei activități, răspunzând, în general, la
întrebările: „cine”, „ce”, „cum”, „cu ce...”, etc va face?”
Pentru claritatea prezentării şi uşurarea urmăririi lor în cadrul procesului de evaluare, se recomandă
ca metodele se fie prezentate pe categorii de activităţi, iar în cadrul fiecărei categorii, pe subactivităţi.]
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SECȚIUNEA IV. BUGETUL MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ
4.1. Bugetul sintetic al mini-proiectului de practică
Secțiunea se preia și se completează în conformitate cu Anexa 2 – Buget.

Nr.

Capitol de buget

Total costuri
mini-proiect
(lei)

1

2

3=4+5

1

Costuri cu servicii necesare realizării
propriu-zise a activităților propuse

0

2

Costuri cu bunuri si alte materiale
necesare realizării propriu-zise a
activităților propuse

0

3

Costuri de deplasare

0

4

Costuri pentru informare si
diseminare

0

TOTAL

din care
subventie
proiect
(lei)

din care alte
fonduri
(lei)

4

5

0.00

0.00

0.00

Informatii privind eligibilitatea costurilor si modalitatea de prezentare a acestora în Buget (anexa 2 la
Formularul de Aplicatie)
[Pentru completarea bugetului se vor avea în vedere cele de mai jos:
1. Categoria: COSTURI CU SERVICII NECESARE REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE
Această categorie poate include următoarele tipuri de costuri: servicii necesare pentru realizarea
activităţilor organizate cu beneficiarii/servicii furnizate beneficiarilor (spre exemplu, servicii de dezvoltare
profesională/formare profesională formală și non-formală, servicii organizare excursii, etc.), servicii
asgurare hrană pentru beneficiari (spre exemplu, hrana oferită în cadrul unei activități), servicii pentru
organizarea unor activități sportive, costuri pentru închirierea de servicii de transport; alte costuri cu
servicii necesare implementării activităților proiectului (organizare campanii de conștientizare pe
anumite teme, cum ar fi importanța educației copiilor, educație pentru sănătate etc.).
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2. Categoria: COSTURI CU BUNURI ȘI ALTE MATERIALE NECESARE REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE
Această categorie poate include următoarele tipuri de costuri necesare pentru realizarea activităţilor
organizate cu beneficiarii: bilete participare la spectacole de teatru, film, materiale consumabile/birotică
pentru activitățile propuse prin mini-proiect, materiale educaționale pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (reviste, cărți, etc.), rechizite, jocuri educaționale, materiale necesare pentru experimente
științifice, pachete/premii destinate beneficiarilor (pachete cu materiale de igienă personală - periuță de
dinți, pastă de dinți, săpun, deodorant etc.; pachete cu îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete rechizite
școlare inclusiv sub forma de premii în obiecte etc.); alte costuri necesare implementării activităților
proiectului (în funcție de specificul activităților). Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului,
Aplicantul poate introduce noi linii bugetare.
3. Categoria: COSTURI DE DEPLASARE
Include costuri pentru deplasări realizate în interesul proiectului (transport și/sau cazare pentru
participanții la activitățile proiectului, costuri de transport pentru beneficiari). Costurile vor fi decontate
pe bază de dcoumente justificative. Se va menționa locul deplasărilor.
4. Categoria: COSTURI PENTRU INFORMARE SI DISEMINARE
Include următoarele tipuri de costuri: materiale tipărite (spre exemplu, 20 buc pliante, 10 afise, 20
magneți, etc.);]
Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului, Aplicantul poate introduce noi linii/categorii
bugetare, pentru care va asigura justificarea corespunzătoare.
4.2. Justificarea bugetului [Justificarea bugetului va include o detaliere a necesității costurilor incluse, în
raport cu activitățile propuse și beneficiile estimate pentru grupul țintă].
JUSTIFICARE
1

COSTURI CU SERVICII NECESARE REALIZĂRII PROPRIUZISE A ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii organizare excursii (detaliați: locație, nr.
zile/deplasare, nr. de persoane/excursie etc.)

1.2.

Servicii organizare activități / evenimente organizate
pentru beneficiari (detaliati: festival, expoziție, concurs
etc.; menționați tip eveniment, nr. De participanți etc.)
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Detaliați necesitatea în raport cu
activitățile propuse

1.3.

Servicii asigurare hrană pentru beneficiari (detaliati: nr.
Beneficiari)

1.4.

Servicii închiriere sală eveniment (detaliati: locatie, nr de
persoane, etc)

...

...[se va completa, după caz]

2

COSTURI BUNURI SI ALTE MATERIALE NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

2.1.

Materiale consumabile/birotică* pentru activitățile
propuse prin mini-proiect (detaliati: cretă, markere tablă,
etc.)

2.2.

Materiale educaționale pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: reviste, cărți, etc.)

2.3.

Pachete/premii destinate beneficiarilor (detaliati: pachete
cu materiale de igienă personală - periuță de dinți, pastă
de dinți, săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete rechizite școlare
inclusiv sub forma de premii în obiecte etc.)

2.4.

Alte costuri de participare la activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati: bilete muzee, teatru etc.)

...

...[se va completa, după caz]

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip transport, nr de
persoane)

3.2.

Transport beneficiari la activitățile curente ale proiectului
(detaliati: combustibil, bilete/abonamente, închiriere
mijloace de transport etc.)

...

...[se va completa, după caz]
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4

COSTURI PENTRU PENTRU INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

Organizare eveniment promovare (detaliați nr. și tip
evenimente, nr. participanți/eveniment etc.)

4.2.

Materiale promoționale (detaliati: tip, nr. Bucăți: 5
magneți, 10 afișe, 10 pliante, 10 brelocuri, etc)

...

...[se va completa, după caz]

Detalii privind cheltuielile eligibile sunt prezentate în cadrul Ghidului de scriere a propunerilor de miniproiecte de practică (“Ghidul”), unde sunt prezentate totodată tipurile de documente justificative ce vor
însoți plățile, respectiv condițiile de formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească, după caz, în afara
celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
Aplicantul poate adauga categorii de cheltuieli considerate necesare, dacă acestea nu se regăsesc în
rândul celor exemplificate, furnizând totodată justificarea corespunzătoare pentru acestea.

SECȚIUNEA VI. MULTIPLICAREA REZULTATELOR

[Aplicantul va descrie modalitatea în care rezultatele obţinute în urma implementării mini-proiectului de
practică vor fi multiplicate și exploatate si după încetarea mini-proiectului, respectiv posibilitatea de a
continua unele activități din mini-proiect cu aceleași/alte cohorte de copii/elevi/alt grup țintă după
finalizarea mini-proiectului; Aplicantul va indica, spre exemplu, activitățile care pot continua,
modalitatea în care acestea pot fi multiplicate la nivel de școală sau la nivelul altor școli; Aplicantul poate
propune totodată parteneriate cu alte entități publice sau private, etc; planul prezentat de multiplicare a
rezultatelor trebuie să respecte criterile de proporționalitate, fezabilitate, credibilitate.
Aplicantul va putea indica, după caz, modalitatea prin care ar putea avea loc transferarea rezultatelor
proiectului şi către alte categorii de grupuri ţintă/alte cohorte de copii/elevi, alte clase din cadrul
aceleiași școli/alte unități de învățământ; de exemplu:
a. cum ar putea adapta şi furniza un program dezvoltat prin mini-proiectul de practică în
mod similar pentru alte categorii de grupuri ţintă / pentru cohorte de elevi de la un ciclu
superior, etc,
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b. cum ar putea adapta şi furniza un program/activități similar/similare pentru aceleaşi
categorii de grupuri ţintă din alte unități de învățământ / cum ar putea realiza
activitățile propuse în colaborare/parteneriat cu alte unități de învățământ,
c. cum ar putea pregăti programe/activități similare pentru alte discipline decât ale miniproiectului finanţat, continuând să colaboreze cu aceiaşi parteneri din proiect,
d. cum ar putea furniza programe/activități similare colaborând cu alţi parteneri.]

SECȚIUNEA VII. PARTENERIAT

[Aplicantul va descrie instituţia parteneră, dacă o altă unitate/structură de învăţământ este implicată în
mini-proiectul de practică].

Forumlarul de aplicație va fi însoțit de 5 anexe:

Anexa 1 FA - Formular Grafic Activități (aplicații individuale)
[Graficul activităților prezintă planificarea activităţilor mini-proiectului de practică sub forma unei
diagrame GANTT. In cadrul său se includ toate activităţile prezentate în cadrul sub-secţiunii
„Activităţile mini-proiectului” din Formularul de Aplicație. În acest sens vă rugăm revedeţi şi
precizările şi recomandările noastre de la sub secţiunea „Activităţile mini-proiectului” din cadrul
aceluiași document. Graficul activităților trebuie să cuprindă activităţile previzionate a se realiza în
vederea implementării mini-proiectului, inclusiv activităţile de management si organizare, durata
acestora indicată în luni, (cu datele estimate de începere şi de finalizare), corelate cu metodologia de
implementare a mini-proiectului.Planificarea trebuie făcută în funcţie de secvenţialitatea logică a
activităţilor, a duratei şi a posibilelor dependenţe existente între activităţi şi ținând cont de
responsabilităţile privind implementarea mini-proiectului.Graficul trebuie să fie complet şi realist şi
nu trebuie să conţină descrieri detaliate ale activităţilor (acestea au fost prezentate în secţiunea
„Activităţile mini-proiectului”), ci doar denumirile acestora. Completarea graficului de activități a
mini-proiectului trebuie să înceapă de la luna 1 – care reprezintă prima lună de implementare a miniproiectului, cu primele activități (de pregătire, organizare, de regulă, a acestuia) - fără date
calendaristice precise, ci doar „luna 1”, „luna 2” etc. și să se coreleze cu durata de implementare
precizată.]
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GRAFICUL DE ACTIVITĂȚI AL MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ INDIVIDUAL
#

Activitate/subactivitate

luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 Denumirea activitatii 1
1.1.

Denumirea sub-activitatii

1.2.

Denumirea sub-activitatii

...

2 Denumirea activitatii 2
2.1.

Denumirea sub-activitatii

2.2.

Denumirea sub-activitatii

...

1. Aplicantul va asigura corelarea între activitățile listate și sub-activitățile componente cu cele
prezentate
în
secțiunea
"Activitățile
proiectului"
din
Cererea
de
finanțare.
2. Aplicantul va introduce linii după cum va fi necesar și va marca celulele aferente lunilor de
desfășurare a fiecărei activități și sub-activități potrivit necesităților miniproiectului.
3. Aplicantul va prezenta activitățile în succesiune logică/cronologică. Planificarea trebuie făcută în
funcţie de secvenţialitatea logică a activităţilor, a duratei şi a posibilelor dependenţe existente între
activităţi şi ținând cont de responsabilităţile privind implementarea mini-proiectului.
4. Aplicantul nu poate derula mini-proiectul de practică pe o durată care depășește 10 luni, aceasta fiind
perioada maximă de implementare; mini-proiectul poate avea însă o durată mai scurtă.
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5. Completarea graficului de activități a mini-proiectului trebuie să înceapă de la luna 1 – care
reprezintă prima lună de implementare a mini-proiectului, cu primele activități (de pregătire,
organizare, de regulă, a acestuia) - fără date calendaristice precise, ci doar „luna 1”, „luna 2” etc. și să
se coreleze cu durata de implementare precizată.La momentul demararii mini-proiectului, luna 1 va fi
corelata cu prima luna calendaristica de implementare.

Anexa 2 FA - Formular Buget (aplicații individuale)
[În cadrul acestei anexe se solicită prezentarea detaliata a bugetului mini-proiectului de practică
propus, prin completarea rândurilor și coloanelor necesare. Bugetul sintetic rezultat va fi preluat si
inclus în secțiunea IV. din Formularul de Aplicație, unde se va prezenta totodată justificarea fiecărei
cheltuieli prin corelare cu activitățile propuse și resursele prezentate ca fiind necesare.Bugetul
proiectului trebuie să reprezinte o descriere în termeni financiari a tuturor resurselor necesare
activităţilor din mini-proiect, desfăşurate pentru atingerea obiectivelor; ca urmare costurile
prevăzute în buget trebuie să fie corelate cu activităţile şi resursele prezentate în secţiunea
„Activităţile mini-proiectului”.Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte cuprinde informaţii
detaliate despre eligibilitatea cheltuielilor şi modul de completare a bugetului mini-proiectului,
precum şi baza legală pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile. Pentru
a fi eligibile, costurile care se regăsesc în această listă trebuie să mai îndeplinească în mod cumulativ
regulile de eligibilitate precizate în aceeaşi secţiune din Ghidul de scriere a propunerilor de miniproiecte.Pentru a putea permite o evaluare corespunzătoare a bugetului mini-proiectului, Aplicantul
trebuie să prezinte detaliat fiecare categorie – după caz subcategorie - din cadrul bugetului şi modul
de calcul, cu respectarea plafonului maxim indicat.]

Denumire Aplicant:

2.1. BUGETUL SINTETIC AL MINI-PROIECTULUI INDIVIDUAL
Nr.

Capitol de buget

Total costuri
eligibile
(lei)
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Din care finanțare
(subvenție)
Proiect 106557
(lei)

Din care
cofinanţare
privată
(lei)

1

COSTURI CU SERVICII
NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE

0

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR

0

3

COSTURI DE DEPLASARE

0

4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

0

5

ALTE COSTURI ALE MINIPROIECTULUI

0

TOTAL

0,00

0,00

0,00

Aplicantul:
Reprezentant legal al
Aplicantului:
Numele, funcţia şi semnătura
Ştampila

Anexa 3 FA - Formular Echipă (aplicații individuale)
Aplicant .....

Echipa implicată în realizarea mini-proiectului de practică

Prezentaţi structura echipei implicată în realizarea mini-proiectului de practică.
Indicați / descrieţi pentru fiecare persoană:
a. numele acestora
b. poziția/funcția propusă
c. rolul și atribuțiile personalului care constituie echipa, în raport cu activitățile și sub-activitățile
listate în aplicație și în Graficul de activități
d. activitățile la care vor participa / de care vor fi direct responsabile.
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# Poziţia/funcţia

Rol
/
principale

Sarcinile Activitate (sub-activitate) Nume, prenume

Echipa suport pentru derulare activități

Echipa suport pentru managementul mini-proiectului

[Beneficiarul de finanţare îşi va desemna după caz și necesități echipa de mini-proiect necesară, după
caz, pentru a sprijiniorganizarea și derularea activităților practice prevăzute în cadrul mini-proiectului de
practică încă din etapa pregătirii formularului de aplicație şi se va asigura că beneficiază de sprijinul
administrativ necesar pe toată perioada implementării, respectiv de sprijinul echipei manageriale a
școlii. Echipa suport pentru derularea activităților poate include alte cadre didactice din școală, pătrinți,
personal auxiliar, administrativ etc implicat în mod voluntar; sprijinul poate fi acordat pentru realizarea
deplasărilor în afara școlii, supravegherea elevilor pe parcrsul activităților, realizarea unor materiale
didactice etc.
Beneficiarul de finanțare (Aplicantul) este principalul responsabil pentru derularea, organizarea și
managementul mini-proiectului de practică; în situația mini-proiectelor integrate, echipa de Aplicanți va
fi responsabilă în mod solidar.
Beneficiarul de finanţare va indica totodată echipa de mini-proiect, condusă de cadrul didactic aplicant,
ce va fi responsabilă cu managementul mini-proiectului de practică (incluzând și fără a se limita la
gestionarea financiară, achiziții etc) şi cu monitorizarea internă a desfăşurării activităţilor pentru
obţinerea rezultatelor prevăzute, respectiv realizarea indicatorilor precizaţi în propunerea de miniproiect].
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Anexa 4 FA – Analiza de Nevoi (2019) la nivel de Școală

[Aplicantul va anexa Analiza de Nevoi (2019) la nivel de Școală și/sau Planul de Dezvoltare Școlară].


Anexa 5 FA– Planul de Dezvoltare profesională a participanților

[Aplicantul va anexa planul de Dezvoltare profesională a participanților la activitățile de dezvoltare de
competențe transversale]
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Anexa 2: Formulare aferente Aplicațiilor Integrate
2.1. Formular Aplicatie Integrată

FORMULAR DE APLICAŢIE
PENTRU MINI-PROIECTE DE PRACTICĂ INTEGRATE

Nr ... din zz/ll/aaaa
[se va completa de către Aplicant, cu numărul de înregistrare dat de unitatea de
învățământ din care provine]

Formularul de Aplicație pentru mini-proiecte de practică integrate trebuie completat integral, conform
cerinţelor descrise în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”), în
limba română, în format electronic și potrivit formatului pus la dispoziţie de prezentul document. După
caz, formularul de aplicație va fi însoțit de anexele solicitate prin Ghid.
Rolul Formularului de Aplicație pentru mini-proiecte de practică integrate, spre deosebire de cel
destinat Aplicațiilor individuale, este de a încuraja și facilita proiectarea, elaborarea și depunerea de
mini-proiecte integrate, cu activități complexe, care să implice echipe mai mari de cadre didactice
și/sau de sprijin eligibile implicate în mod direct și activ.
Prin Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte se comunică termenul limită de depunere a
propunerilor de mini – proiecte de practică. Există fie posibilitatea depunerii continue până la un
termen final stabilit, fie depunere cu termen fix. In ambele cazuri este esenţial ca Aplicantul pentru
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finanţare să respecte termenul final de depunere cunoscând faptul ca orice depaşire a acestui termen
poate conduce la respingerea automată a cererii sale de finanţare. Prin urmare, Formularul de
aplicație și documentele, după caz, anexele însoțitoare vor fi depuse în termenul limită și la adresa
indicate în Ghid.
Formularul de Aplicație pentru mini-proiecte de practică integrate conține instrucțiuni și explicații
suplimentare privind secțiunile și modalitatea de abordare a acestora, în completarea celor
prezentate în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică. Aceste instrucțiuni sunt
marcate cu caractere italice și fond gri, urmând ca, după completarea Formularului, să fie îndepărtate.
Cadrele didactice eligibile care vor să propună mini-proiecte de practică individuale vor consulta și
completa Formularul Aplicație pentru mini-proiecte de practică individuale.
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SECȚIUNEA I. INFORMAȚII PRIVIND APLICANȚII*

1.1.

DATE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Numele unităţii de învăţământ:
Adresa completă:
Nr. de telefon/fax:
Adresă poştă electronică:
Pagină de Internet:
Număr Acord de Asociere în Proiect:
Date reprezentant legal:
Nume, Prenume:
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:

1.2.

DATE APLICANT - COORDONATOR

Nume, Prenume coordonator miniproiect de practică integrat:
[Aplicantul în această situație este
cadrul didactic sau de sprijin care
îndeplinește condițiile de eligibilitate. El
poate fi sprijinit în derularea proiectului
de practică de alt personal din cadrul
școlii – membri în echipa Aplicantului,
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părinți, etc, indicați mai jos, după
necesități.]
Adresa completă:
Nr. de telefon/fax:
Adresă poştă electronică:
Date APLICANT 2:
Nume, Prenume:
[Aplicantii asociați sunt cadre didactice
sau de sprijin care îndeplinesc condițiile
de eligibilitate si care sunt deopotrivă
responsabili de realizarea miniproiectului de practică]
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
Date APLICANT 3:
Nume, Prenume:
[Aplicantii asociați sunt cadre didactice
sau de sprijin care îndeplinesc condițiile
de eligibilitate si care sunt deopotrivă
responsabili de realizarea miniproiectului de practică]
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
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Date APLICANT 4:
Nume, Prenume:
[Aplicantii asociați sunt cadre didactice
sau de sprijin care îndeplinesc condițiile
de eligibilitate si care sunt deopotrivă
responsabili de realizarea miniproiectului de practică]
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
Date APLICANT 5:
Nume, Prenume:
[Aplicantii asociați sunt cadre didactice
sau de sprijin care îndeplinesc condițiile
de eligibilitate si care sunt deopotrivă
responsabili de realizarea miniproiectului de practică]
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
Date membru echipa Aplicant (1/2/3/4/5):
Nume, Prenume:
[membrii echipei sunt persoane cu rol de
sprijin, implicate în activități, în mod
voluntar, sprijinind Aplicantul după caz si
necesități în organizarea și/sau
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derularea activităților și a
managementului mini-proiectului de
practică]
Adresa:
Număr telefon/fax:
Adresă e-mail oficială:
[se vor include datele cadrului didactic care aplică; se vor adăuga linii după caz]

*maxim 5 Aplicanti se pot asocia pentru a depune un mini-proiect integrat
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SECȚIUNEA II. INFORMAȚII PRIVIND MINI-PROIECTELE DE PRACTICĂ

In această secţiune Aplicantii vor detalia toate informaţiile privind mini-proiectul de practică integrat
propus spre finanţare, care să permită evaluarea tehnică şi financiară integrată, după următoarea
structură:
g. titlul mini-proiectului de practică;
h. categoria în care se încadrează;
i.

obiective orizontale atinse prin mini-proiectul integrat;

j.

durata mini-proiectului de practică;

k. consultarea actorilor locali.

2.1. TITLUL MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ:
[se va insera titlul propus pentru mini-proiectul de practică]

2.2. DOMENII TEMATICE
[mini-proiectul de practică integrat propus, prin toate componentele ce revin fiecărui Aplicant,
trebuie să răspundă unor nevoi prioritare și relevante pentru cadrele didactice, elevi și comunitatea
locală/regională; Aplicantii vor selecta domeniile tematice identificate în urma analizei de nevoi]

DOMENII TEMATICE

Selectați:

1.Dezvoltarea abilităților practice și de viață independentă

□

2.Dezvoltarea competențelor transversale

□

3.Dezvoltarea gândirii critice, globale și globalizatoare

□
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4.Învățarea socio-emoțională

□

5. Incluziunea școlară și socială

□

6.Valorificarea patrimoniului local/regional ca punte între generații

□

7.Practici educaționale colaborative și inovative în mediile digital și non-digital

□

8.Practici educaționale inclusiv-integrative și de tranziție între diferitele etape de
școlarizare

□

9. Dialog intercultural și inter-generații

□

10. Educație financiară

□

11. Antreprenoriat social

□

12. Educație pentru o viață sănătoasă

□

13. Protecția mediului înconjurător

□

14. Educația pentru cetățenia democratică și drepturile omului

□

15. Cetățenia digitală

□

2.3. CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ:
[se va selecta categoria de activitate aleasă pentru mini-proiectul de practică (mai multe categorii
pot fi selectate; se va selecta în mod obligatoriu cel puțin o activitate principală și o ativitate
secundară. Consultați Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”)pentru
mai multe detalii)]

Categorie activitate

Activitate selectată pentru mini-proiect

o. activități de timp liber și outodoor
(de utilizare a aerului liber şi a
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cadrului natural ca spaţiu de
învăţare

şi

formarea

unor

deprinderi);
p. activități

educative

cu

rol

terapeutic;
q. activități practice pentru o viață
independentă;
r. activități de prevenire a părăsirii
timpurii a școlii prin sport și artă;
s. orice alt tip de activitate/metodă
adaptată

la

/adultului

vulnerabil

contribuie

nevoia

la

elevului
și

care

prevenirea,

reducerea abandonului școlar;
t. activități

de

educație

pentru

sănătate, igienă, nutriție și viață
sănătoasă;
u. activități

care

vizează

desegregarea școlară, integrarea
și

incluziunea

socială,

educație interculturală;
v. activități

de

învățare

socio-

emoțională;
w. activități educative și de orientare,
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pentru elevii care urmează să intre
într-un alt ciclu școlar și prin care
se sprijină acomodarea cu noul
ciclu de învățământ;
x. activități

care

facilitează

colaborarea personalului didactic
de predare și de sprijin cu alți
profesioniști;
y. activități care sprijină consolidarea
rețelelor de lucru, colaborarea și
cooperarea în echipe de lucru
multidisciplinare/interculturale;
z. activități

care

facilitează

și

consolidează parteneriate între
instituția școlară în calitate de
beneficiar și alți actori comunitari;
aa. activități de promovare a imaginii
și ofertei instituției școlare;
bb. activități de diseminare și creștere
a

gradului

de

vizibilitate

a

rezultatelor mini-proiectului, în
contextul finanțării prin proiectul
POCU”
optimizat

Proces
prin

educațional
activități

de

mentorat în școlile bistrițene”, cod
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MY SMIS: POCU 74/6/18/106557.

2.4. OBIECTIVE (PRIORITĂȚI) ORIZONTALE ATINSE PRIN MINI-PROIECT:
[Aplicantii vor bifa, după caz, obiectivele orizontale susținute prin mini-proiectul de practică dintre
cele listate mai jos și vor descrie modul în care mini-proiectul de practică propus si fiecare
componentă integrată ce revine câte unui Aplicant individual respectă principiul egalității de gen,
inclusiv reglementările care interzic discriminarea, respectiv dacă și cum asigură accesibilitatea
pentru persoane cu dizabilități, după caz, măsuri pro active pentru abordarea schimbărilor
demografice].
ACCES ȘI EGALITATE DE
ȘANSE:

e. Egalitatea de gen

[Aplicantii vor indica
modalitatea în care [Detaliază]
principiul
privind
egalitatea de sanse a
fost
integrat
în
elaborarea
si f. Nediscriminare
implementarea
miniproiectului integrat, la
nivel de mini-proiect dar [Detaliază]
si de părti-componente
integrate,
atât
în
identificarea
grupului
ţintă,
realizarea g. Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati
activităţilor, cât şi în
managementul
și
organizarea
mini- [Detaliază]
proiectului, menţionând
orice
componentă
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specifică care contribuie
la asigurarea egalităţii
de şanse şi a egalităţii de
gen]

h. Schimbări demografice ca rezultat al schimbărilor
sociale
[Detaliază]

[Aplicanții vor bifa, după caz, obiectivele orizontale susținute prin mini-proiectul de practică dintre
cele listate mai jos și vor descrie descrie dacă și cum mini-proiectul de practică integrat propus, prin
componentele sale individuale dar și la nivel de întreg, respectă principiile dezvoltării durabile,
inclusiv biodiversitatea, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările
climaterice ].
e. Poluatorul plătește3 - gestionarea deseurilor, respectiv
activitati de: colectare, transport, tratare, valorificare si
eliminare a deseurilor. Conform principiului enunțat,
responsabilitatea pentru activitatile de gestionare a
deșeurilor revine generatorilor acestora.
[Detaliază]

DEZVOLTARE DURABILĂ:

f.

Protecția biodiversității - responsabilitatea pentru
conservarea biodiversității și a unui mediu curat

[Detaliază]

g. Utilizarea eficientă a resurselor
[Detaliază]

3

Principiul poate fi transpus în cadrul mini-proiectelor prin activități vizând informarea, instruirea, diseminarea
informatiilor privind colectarea selectiva a deseurilor, urmate apoi de activitati interactive de verificare a
cunostintelor dobandite de elevi si plantarea de puieti pentru ca elevii sa vada practic ce se intampla cu mediul
inconjurator.
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h. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
[Detaliază]

Dezvoltarea de
competențe care să
faciliteze dezvoltarea
personală și inserția
socio-profesională

[Detaliază]

Promovarea, valorizarea
și incluziunea diversității

[Detaliază]

Cetățenia activparticipativă în
societatea cunoașterii

[Detaliază]

Alternative,
oportunități
educaționale și practici
educative inovative în
era digitală

[Detaliază]

2.5. DURATA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ INTEGRAT
[durata se va exprima în număr de luni, maxim 10 luni dar fără a depăși anul școlar în curs și va
include activitățile pregătitoare cât și cele necesare pentru închiderea mini-proiectului de practică
integrat, documentarea bunelor practici și a lecțiilor învățate și raportarea finală]
2.6. CONSULTAREA ACTORILOR LOCALI
[Prezentați modul în care actorii relevanți - grupuri țintă, organisme reprezentative la nivel de
școală, membri ai comunității - au fost consultați şi / sau implicați în procesul de concepere,
dezvoltare şi/sau implementare a mini-proiectului].
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SECȚIUNEA III. DESCRIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ INTEGRAT

In această secţiune Aplicantul va detalia toate informaţiile privind activitățile mini-proiectului de practică
propus spre finanţare, care să permită evaluarea lui tehnică şi financiară, după următoarea structură:

j.

Obiectivul general al mini-proiectului

k. identificarea componentelor propuse de către fiecare Aplicant;
l.

modalitatea de integrare a componentelor propuse de către fiecare Aplicant;

m. Activităţile propuse
n. Rezultate aşteptate
o. Grupul țintă
p. Indicatori
q. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor mini-proiectului
r. Activităţile de promovare şi de diseminare a mini-proiectului de practică.
s. Managementul si organizarea mini-proiectului de practică
[Realizați o sinteză a mini-proiectului propus în care să includeți elementele de mai jos]
3.1. Obiectivul general al mini-proiectului
[Prezentați obiectivul general al mini-proiectului integrat prin corelare cu Analiza de nevoi realizată la
nivelul școlii (2019) și cu Planul de Dezvoltare Profesională a Participanților la activitățile de
dezvoltare competențe transversale și mecanismul de monitorizare și evaluare a acestora, prin
raportare la toți Aplicanții asociați.
Obiectivul general va fi un obiectiv mai larg, pe termen lung, la a cărui realizare mini-proiectul de
practică propus va contribui. De regulă obiectivul general descrie impactul dorit al unui (mini)proiect şi
se poate realiza prin contribuţia sau impactul unuia sau mai multor (mini)proiecte, dintre care şi cel al
propus de către Aplicant. Acest obiectiv face legătura între mini-proiect şi Analiza de Nevoi (2019) la
nivel de Școală respectiv planul de Dezvoltare profesională a participanților la activitățile de
dezvoltare de competențe transversale, evidenţiind contribuţia mini-proiectului la îndeplinirea
obiectivelor documentelor menționate].
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3.2. Componentele mini-proiectului de practică și modalitatea de integrare
[Prezentați componentele - acea parte/acele părți/activități/subactivități ce revin exclusiv unui
Aplicant în cadrul unui mini-proiect integrat - ce revin fiecărui Asociat și modalitatea în care acestea se
îmbină pentru a rezulta un mini-proiect integrat. Este obligatoriu ca fiecare Aplicant asociat să dețină
cel puțin o dată pe parcursul implementării un rol direct în derularea unei componente a miniproiectului de practică integrat.]

3.3. Activităţile propuse în cadrul mini-proiectului integrat
[Prezentați în succesiune logică și cronologică activitățile, după caz sub- activităţile care vor fi
desfăşurate în cadrul mini-proiectului integrat pentru atingerea obiectivelor propuse. Asigurați
respectarea activităților eligibile potrivit cerințelor prezentate în Ghidul de scriere a propunerilor de
mini-proiecte de practică (“Ghidul”). Indicați pentru fiecare activitate/subactivitate: un titlu generic, o
scurtă descriere (cel mult 5 rânduri), durata, locul desfășurării, număr de participanți prin corelare cu
grupul țintă descris mai jos, mijloace, metode și materiale necesare pentru realizarea activității.
O activitate propusă poate aparține uneia sau mai multor componente / poate fi în responsabilitatea
directă a unuia sau mai multor Aplicanți, atâta vreme cât fiecare Aplicant îndeplinește, la un moment
dat, un rol direct, activ, clar identificat, în implementarea ei.
Pentru a răspunde tuturor cerinţelor de elaborare și implementare a unui proiect, Aplicanții vor avea
în vedere includerea următoarelor tipuri de activităţi:
g. activităţi organizatorice - de management de proiect, continue pe toată durata implementării
mini-proiectului, inclusiv activităţile de monitorizare şi evaluare internă și cele de raportare.
h. activităţile tehnice propriu-zise propuse, spre exemplu: realizarea unei excursii, derlarea unor
experimente, activităţile de formare, evaluare, testare, pregătire curriculum, consiliere, etc.
i.

activităţi specifice pentru respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, de ex. organizarea
de conferinţe de presă sau tipărirea şi distribuirea de materiale publicitare – pliante, fluturași,
etc.

Activităţile vor fi prezentate în ordinea logică şi cronologică a desfăşurării lor şi vor fi defalcate pe
subactivităţi, până la nivelul care să permită planificarea lor, alocarea responsabilităţilor şi estimarea
resurselor necesare pentru elaborarea bugetului. Pentru a putea fi urmărite de-a lungul miniproiectului în toate secţiunile care vor face referire la aceste activităţi, se recomandă ca:
c. denumirile activităţilor şi subactivităţilor să fie păstrate în toate secţiunile mini80

proiectului,
d. activităţilor şi subactivităţilor corespunzătoare să li se acorde numere de ordine, de
exemplu:
Activitatea 1: Activităţi organizatorice pentru derularea proiectului:
1.1. Contactarea şi selectarea membrilor grupului ţintă,
1.2. Organizarea si realizarea achizitiilor,
1.3 Actualizarea planificarii activitatilor proiectului
Activitatea 2: Elaborarea materialelor didactice
2.1. Consultarea bibliografiei
2.2. Elaborarea si discutarea continuturilor
Activitatea 3: Organizarea trupei de teatru a scolii
3.1....
3.2. ...
Activităţile trebuie să fie realiste şi fezabile, adică să poată fi în mod efectiv desfăşurate cu resursele
materiale, umane şi financiare ale mini-proiectului. De aceea este important ca odată cu stabilirea lor
să se aibă în vedere şi disponibilitatea sau modul de procurare al acestor resurse, de exemplu
disponibilitatea resurselor umane şi prevederea în bugetul mini-proiectului a costurilor
corespunzătoare.
Asigurați corelarea cu Anexa 1 – Graficul activităților].

Cod activitate/sub-activitate:
Denumire activitate/sub-activitate:
Durata:
Loc de desfășurare:
Descriere:
Grup țintă implicat:
Indicatori:
Resurse:
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Aplicant/Aplicanți responsabil/i:

Cod activitate/sub-activitate:
Denumire activitate/sub-activitate:
Durata:
Loc de desfășurare:
Descriere:
Grup țintă implicat:
Indicatori:
Resurse:
Aplicant/Aplicanți responsabil/i:

[pentru detalierea resurselor se vor avea în vedere resursele existente și cele necesare. Pentru
resursele necesare se va avea în vedere asigurarea corelării cu bugetul mini-proiectului de practică]

[Etc se va completa după necesități, în funcție de activitățile previzionate].

3.4. Rezultate aşteptate
[Această secţiune va conţine rezultatele imediate obţinute în urma desfăşurării activităţilor. Prezentați
rezultatele așteptate prin corelare cu activitățile listate mai sus și încercând să le cuantificați. Folosiți
codificare (R1:, R2:, etc). Aplicanții vor avea în vedere că pot fi mai multe rezultate anticipate,
corespunzător fiecărei grupe de activităţi.
Exemple de rezultate corelate cu activităţile:
d. pentru activitatea 1 din exemplul de mai sus – Pregătirea proiectului realizată,
membrii grupului ţintă selectaţi, achiziții realizate.
e. pentru activitatea 2 din exemplul de mai sus – Listă bibliografie, materiale
educaționale realizate,
82

f. pentru activitatea 3 din exemplul de mai sus – trupa de teatru a școlii organizată, cu x
membri pregătiți].

Rezultate Activitatea 1:
R1.1. –
R1.2. –
R1.n. Rezultate Activitatea 2:
R2.1. –
R2.2. –
R2.n. Etc.
Rezultate Activitatea n:
[Etc se va completa după necesități, în funcție de activitățile previzionate].

3.5. Grupul țintă
[Prezentați grupul țintă al mini-proiectului de practică prin corelare cu cerințele prezentate în Ghidul
de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”), respectiv modalitatea de identificare,
selecție și monitorizare a persoanelor. Aplicanții vor avea în vedere faptul că încadrarea în categoriile
grupurilor ţintă eligibile şi ale cererii de propuneri de mini-proiecte este un criteriu esenţial care
trebuie respectat şi care de multe ori este înţeles insuficient de către solicitanţii de finanţări, ducând la
respingerea formularului de aplicație ca neeligibil.
Grupul ţintă este este un grup de persoane care beneficiază în mod direct de rezultatele proiectului şi
care este implicat în activităţile acestuia. Îmbunătăţirea situaţiei membrilor grupului ţintă constituie
83

de fapt esenţa mini-proiectului şi devine scopul acestuia].
Categorie grup țintă:

Număr:

Descriere:

Categorie grup țintă:

Număr:

Descriere:

Categorie grup țintă:

Număr:

Descriere:

3.6. Indicatori
[Indicatorii descriu în termeni operaţionali şi măsurabili (cantitate, calitate, timp) obiectivele miniproiectului. Ei constituie instrumente de măsură a gradului de realizare a obiectivelor propuse.
Aplicanții vor prezenta indicatorii mini-proiectului prin corelare cu cerințele prezentate în Ghidul de
scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”)și cu descrierea grupuli țintă.
Indicatorii de măsurare a rezultatelor, respectiv a realizărilor imediate („outputs”) constituie şi
indicatori de monitorizare, deoarece ei reflectă realizările imediate obţinute în cadrul mini-proiectului,
de exemplu:
v. numărul de participanţi la o anumită activitate,
vi. numărul de materiale didactice realizate,
vii. numărul de elevi participanţi la activităţile „trupa de teatru a școlii”,
viii. numărul de pliante şi afișe distribuite, etc.
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Aplicantul va avea în vedere că indicatorilor trebuie să li se ataşeze ţinte: calitate, cantitate, timp,
grup ţintă, de exemplu:
-

#

15 elevi de clasa a IVa din școala x, au participat la activități noi în domeniul educaţiei
până la sfârşitul mini-proiectului].

Indicator (conform Ghid)

Valoare

3.7. Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor mini-proiectului
[Prezentați modalitatea de asigurare a monitorizării și evaluării mini-proiectelor, prin corelare cu
cerințele prezentate în Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică (“Ghidul”).
Includeți cel puțin o prezentare a persoanelor responsabile și a sarcinilor ce le revin, activități și
instrumente prevăzute pentru monitorizare și evaluare etc.].

3.8. Activităţile de promovare şi de diseminare a mini-proiectului de practică
[Menţionaţi activităţile de promovare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării miniproiectului şi după încheierea acestuia. Detaliați cel puțin un eveniment public de
promovare a miniproiectului. Descrieți cum veți disemina rezultatele proiectului, respectiv cum veții
documenta bunele practici și cum veți oferi informații despre miniproiect către un public cât mai larg].

...
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3.9. Managementul și organizarea mini-proiectului de practică
[Pornind de la activitatea de management si organizare prezentată mai sus în cadrul secțiunilor 3.2 si
3.3, în acestă secţiune se detaliază aranjamentele avute în vedere pentru managementul și
organizarea proiectului, respectiv metodologia de implementare și echipa care va fi responsabilă de
realizarea mini-proiectului de practică.
Cu privire la metodologia de implementare Aplicanții vor avea în vedere descriea modului în care vor fi
implementate activităţile propuse pentru realizarea obiectivelor, respectiv metodele specifice care vor
fi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la secţiunea „Activităţile mini-proiectului” (3.2)
din Formularul de Aplicație și pentru a obține rezultatele listate la secţiunea „Rezultatele miniproiectului” (3.3) din Formularul de Aplicație.
Pentru claritatea prezentării şi uşurarea urmăririi lor în cadrul procesului de evaluare, se recomandă
ca metodele se fie prezentate pe categorii de activităţi, iar în cadrul fiecărei categorii, pe subactivităţi.]
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SECȚIUNEA IV. BUGETUL MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ INTEGRAT

4.1. Bugetul sintetic al mini-proiectului de practică
Secțiunea se preia și se completează în conformitate cu Anexa 2 – Buget.

Nr.

Capitol de buget

Total costuri
mini-proiect
(lei)

1

2

3=4+5

1

Costuri cu servicii necesare realizării
propriu-zise a activităților propuse

0

2

Costuri cu bunuri si alte materiale
necesare realizării propriu-zise a
activităților propuse

0

3

Costuri de deplasare

0

4

Costuri pentru informare si
diseminare

0

TOTAL

0.00

din care
subventie
proiect
(lei)

din care alte
fonduri
(lei)

4

5

0.00

0.00

din care Aplicant 1
din care Aplicant 2
din care Aplicant 3
din care Aplicant 4
din care Aplicant 5
Informatii privind eligibilitatea costurilor si modalitatea de prezentare a acestora în Buget (anexa 2 la
Formularul de Aplicatie)
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[Pentru completarea bugetului se vor avea în vedere cele de mai jos:

5. Categoria: COSTURI CU SERVICII NECESARE REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE
Această categorie poate include următoarele tipuri de costuri: servicii necesare pentru realizarea
activităţilor organizate cu beneficiarii/servicii furnizate beneficiarilor (spre exemplu, servicii de dezvoltare
profesională/formare profesională formală și non-formală, servicii organizare excursii, etc.), servicii
asgurare hrană pentru beneficiari (spre exemplu, hrana oferită în cadrul unei activități), servicii pentru
organizarea unor activități sportive, costuri pentru închirierea de servicii de transport; alte costuri cu
servicii necesare implementării activităților proiectului (organizare campanii de conștientizare pe
anumite teme, cum ar fi importanța educației copiilor, educație pentru sănătate etc.).

6. Categoria: COSTURI CU BUNURI ȘI ALTE MATERIALE NECESARE REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE
Această categorie poate include următoarele tipuri de costuri necesare pentru realizarea activităţilor
organizate cu beneficiarii: bilete participare la spectacole de teatru, film, materiale consumabile/birotică
pentru activitățile propuse prin mini-proiect, materiale educaționale pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (reviste, cărți, etc.), rechizite, jocuri educaționale, materiale necesare pentru experimente
științifice, pachete/premii destinate beneficiarilor (pachete cu materiale de igienă personală - periuță de
dinți, pastă de dinți, săpun, deodorant etc.; pachete cu îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete rechizite
școlare inclusiv sub forma de premii în obiecte etc.); alte costuri necesare implementării activităților
proiectului (în funcție de specificul activităților). Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului,
Aplicantul poate introduce noi linii bugetare.
7. Categoria: COSTURI DE DEPLASARE
Include costuri pentru deplasări realizate în interesul proiectului (transport și/sau cazare pentru
participanții la activitățile proiectului, costuri de transport pentru beneficiari). Costurile vor fi decontate
pe bază de dcoumente justificative. Se va menționa locul deplasărilor.
8. Categoria: COSTURI PENTRU INFORMARE SI DISEMINARE
Include următoarele tipuri de costuri: materiale tipărite (spre exemplu, 20 buc pliante, 10 afise, 20
magneți, etc.);]
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Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului, Aplicanții pot introduce noi linii/categorii
bugetare, pentru care va asigura justificarea corespunzătoare.
Bugetul ce revine fiecărui Aplicant nu va depăși limita maximă alocată pentru un Aplicant, indicată în
Ghidului de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică.
4.2. Justificarea bugetului
[Justificarea bugetului va include o detaliere a necesității costurilor incluse, în raport cu activitățile
propuse și beneficiile estimate pentru grupul țintă].

JUSTIFICARE
1

COSTURI CU SERVICII NECESARE REALIZĂRII PROPRIUZISE A ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii asigurare cursuri Formare/Dezvoltare Profesională
(detaliați: nr. și tip de cursuri, nr. ore/curs, nr. de
persoane/curs etc.)

1.2.

Servicii organizare excursii (detaliați: locație, nr.
zile/deplasare, nr. de persoane/excursie etc.)

1.3.

Servicii organizare activități / evenimente organizate
pentru beneficiari (detaliati: festival, expoziție, concurs
etc.; menționați tip eveniment, nr. De participanți etc.)

1.4.

Servicii asigurare hrană pentru beneficiari (detaliati: nr.
Beneficiari)

1.5.

Servicii închiriere sală eveniment (detaliati: locatie, nr de
persoane, etc)

...

...[se va completa, după caz]

2

COSTURI BUNURI SI ALTE MATERIALE NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR PROPUSE
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Detaliați necesitatea în raport cu
activitățile propuse

2.1.

Materiale consumabile/birotică* pentru activitățile
propuse prin mini-proiect (detaliati: cretă, markere tablă,
etc.)

2.2.

Materiale educaționale pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: reviste, cărți, etc.)

2.3.

Pachete/premii destinate beneficiarilor (detaliati: pachete
cu materiale de igienă personală - periuță de dinți, pastă
de dinți, săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete rechizite școlare
inclusiv sub forma de premii în obiecte etc.)

2.4.

Alte costuri de participare la activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati: bilete muzee, teatru etc.)

...

...[se va completa, după caz]

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip transport, nr de
persoane)

3.2.

Transport beneficiari la activitățile curente ale proiectului
(detaliati: combustibil, bilete/abonamente, închiriere
mijloace de transport etc.)

...

...[se va completa, după caz]

4

COSTURI PENTRU PENTRU INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

Organizare eveniment promovare (detaliați nr. și tip
evenimente, nr. participanți/eveniment etc.)

4.2.

Materiale promoționale (detaliati: tip, nr. Bucăți: 5
magneți, 10 afișe, 10 pliante, 10 brelocuri, etc)

...

...[se va completa, după caz]
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Detalii privind cheltuielile eligibile sunt prezentate în cadrul Ghidului de scriere a propunerilor de miniproiecte de practică (“Ghidul”), unde sunt prezentate totodată tipurile de documente justificative ce vor
însoțo plățile, respectiv condițiile de formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească, după caz, în afara
celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
Aplicantul poate adauga categorii de cheltuieli considerate necesare, dacă acestea nu se regăsesc în
rândul celor exemplificate, furnizând totodată justificarea corespunzătoare pentru acestea
SECȚIUNEA VI. MULTIPLICAREA REZULTATELOR

[Aplicantul va descrie modalitatea în care rezultatele obţinute în urma implementării mini-proiectului de
practică vor fi multiplicate și exploatate si după încetarea mini-proiectului, respectiv posibilitatea de a
continua unele activități din mini-proiect cu aceleași/alte cohorte de copii/elevi/alt grup țintă după
finalizarea mini-proiectului; Aplicantul va indica, spre exemplu, activitățile care pot continua,
modalitatea în care acestea pot fi multiplicate la nivel de școală sau la nivelul altor școli; Aplicantul poate
propune totodată parteneriate cu alte entități publice sau private, etc; planul prezentat de multiplicare a
rezultatelor trebuie să respecte criterile de proporționalitate, fezabilitate, credibilitate.
Aplicantul va putea indica, după caz, modalitatea prin care ar putea avea loc transferarea rezultatelor
proiectului şi către alte categorii de grupuri ţintă/alte cohorte de copii/elevi, alte clase din cadrul
aceleiași școli/alte unități de învățământ; de exemplu:
e. cum ar putea adapta şi furniza un program dezvoltat prin mini-proiect în mod similar
pentru alte categorii de grupuri ţintă / pentru cohorte de elevi de la un ciclu superior,
etc,
f. cum ar putea adapta şi furniza un program/activități similar/similare pentru aceleaşi
categorii de grupuri ţintă din alte unități de învățământ / cum ar putea realiza
activitățile propuse în colaborare/parteneriat cu alte unități de învățământ,
g. cum ar putea pregăti programe/activități similare pentru alte discipline decât ale miniproiectului finanţat, continuând să colaboreze cu aceiaşi parteneri din proiect,
h. cum ar putea furniza programe/activități similare colaborând cu alţi parteneri.]
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SECȚIUNEA VII. PARTENERIAT

[Aplicantul va descrie instituţia parteneră, dacă o altă unitate/structură de învăţământ este implicată în
mini-proiect].

Anexa 1 FI - Formular Grafic Activitati (aplicatii integrate)
[Graficul activităților prezintă planificarea activităţilor mini-proiectului de practică sub forma unei
diagrame GANTT.
In cadrul său se includ toate activităţile prezentate în cadrul sub-secţiunii „Activităţile mini-proiectului”
din Formularul de Aplicație. În acest sens vă rugăm revedeţi şi precizările şi recomandările noastre de la
sub secţiunea „Activităţile mini-proiectului” din cadrul aceluiași document.
Graficul activităților trebuie să cuprindă activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării
mini-proiectului, inclusiv activităţile de management si organizare, durata acestora indicată în luni, (cu
datele estimate de începere şi de finalizare), corelate cu metodologia de implementare a miniproiectului.
Planificarea trebuie făcută în funcţie de secvenţialitatea logică a activităţilor, a duratei şi a posibilelor
dependenţe existente între activităţi şi ținând cont de responsabilităţile privind implementarea miniproiectului.
Graficul trebuie să fie complet şi realist şi nu trebuie să conţină descrieri detaliate ale activităţilor
(acestea au fost prezentate în secţiunea „Activităţile mini-proiectului”), ci doar denumirile acestora.
Completarea graficului de activități a mini-proiectului trebuie să înceapă de la luna 1 – care reprezintă
prima lună de implementare a mini-proiectului, cu primele activități (de pregătire, organizare, de regulă,
a acestuia) - fără date calendaristice precise, ci doar „luna 1”, „luna 2” etc. și să se coreleze cu durata de
implementare precizată.]
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GRAFICUL DE ACTIVITĂȚI AL MINI-PROIECTELOR DE PRACTICĂ
INTEGRATE
#

Activitate/subactivitate

luna luna luna luna luna luna luna luna luna luna Aplicant Responsabil direct
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
de activitate

1 Denumirea activitatii 1

Aplicant 1, Aplicant 2 etc

1.1. Denumirea sub-activitatii
1.2. Denumirea sub-activitatii
...

2 Denumirea activitatii 2
2.1. Denumirea sub-activitatii
2.2. Denumirea sub-activitatii
...

1. Aplicantul va asigura corelarea între activitățile listate și sub-activitățile componente cu cele prezentate
în secțiunea "Activitățile proiectului" din Cererea de finanțare.
2. Aplicantul va introduce linii după cum va fi necesar și va marca celulele aferente lunilor de desfășurare a
fiecărei activități și sub-activități potrivit necesităților miniproiectului.
3. Aplicantul va prezenta activitățile în succesiune logică/cronologică. Planificarea trebuie făcută în funcţie
de secvenţialitatea logică a activităţilor, a duratei şi a posibilelor dependenţe existente între activităţi şi
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ținând cont de responsabilităţile privind implementarea mini-proiectului.
4. Aplicantul nu poate derula mini-proiectul de practică pe o durată care depășește 10 luni, aceasta fiind
perioada maximă de implementare; mini-proiectul poate avea însă o durată mai scurtă.
5. Completarea graficului de activități a mini-proiectului trebuie să înceapă de la luna 1 – care reprezintă
prima lună de implementare a mini-proiectului, cu primele activități (de pregătire, organizare, de regulă, a
acestuia) - fără date calendaristice precise, ci doar „luna 1”, „luna 2” etc. și să se coreleze cu durata de
implementare precizată.La momentul demararii mini-proiectului, luna 1 va fi corelata cu prima luna
calendaristica de implementare.
6. Aplicantii vor indica in sectiunea "Aplicant Responsabil direct de activitate" aplicantul responsabil in mod
direct de activitate, asigurand corelarea cu descrierea din Formularul de aplicatie.
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Anexa 2 FI - Formular Buget (aplicatii integrate)
[În cadrul acestei anexe se solicită prezentarea detaliata a bugetului mini-proiectului propus, prin
completarea rândurilor și coloanelor necesare. Bugetul sintetic rezultat va fi preluat si inclus în secțiunea
IV. din Formularul de Aplicație, unde se va prezenta totodată justificarea fiecărei cheltuieli prin corelare
cu activitățile propuse și resursele prezentate ca fiind necesare.
Bugetul proiectului trebuie să reprezinte o descriere în termeni financiari a tuturor resurselor necesare
activităţilor din mini-proiect, desfăşurate pentru atingerea obiectivelor; ca urmare costurile prevăzute în
buget trebuie să fie corelate cu activităţile şi resursele prezentate în secţiunea „Activităţile miniproiectului”.
Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte cuprinde informaţii detaliate despre eligibilitatea
cheltuielilor şi modul de completare a bugetului mini-proiectului, precum şi baza legală pentru stabilirea
regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile. Pentru a fi eligibile, costurile care se regăsesc în
această listă trebuie să mai îndeplinească în mod cumulativ regulile de eligibilitate precizate în aceeaşi
secţiune din Ghidul de scriere a propunerilor de mini-proiecte.

Bugetul ce revine fiecărui Aplicant nu va depăși limita maximă alocată pentru un Aplicant, indicată în
Ghidului de scriere a propunerilor de mini-proiecte de practică în cadrul secțiunii A2.2., 1570 lei /
Aplicant.

Pentru a putea permite o evaluare corespunzătoare a bugetului mini-proiectului, Aplicantii trebuie să
prezinte detaliat fiecare categorie – după caz subcategorie - din cadrul bugetului şi modul de calcul, cu
respectarea plafonului maxim indicat. În acest sens se va completa inclusiv valoarea ce revine fiecărui
Aplicant]

Aplicant coordonator:

_______________

Aplicant 2:

_______________

Aplicant 3:

_______________

Aplicant 4:

_______________

Aplicant 5:

_______________
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2.1. BUGETUL SINTETIC AL MINI-PROIECTULUI INTEGRAT
Nr.

Capitol de buget

1

COSTURI CU SERVICII
NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE

0

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR

0

3

COSTURI DE DEPLASARE

0

4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

0

5

ALTE COSTURI ALE MINIPROIECTULUI

0

TOTAL

Total costuri
eligibile
(lei)

Din care finanțare
(subvenție)
Proiect 106557
(lei)

0,00

0,00

Din care
cofinanţare
privată
(lei)

0,00

din care TOTAL Aplicant 1:
din care TOTAL Aplicant 2:
din care TOTAL Aplicant 3:
din care TOTAL Aplicant 4:
din care TOTAL Aplicant 5:
Numele şi semnătura
Aplicant coordonator:

_______________

Aplicant 2:

_______________

Aplicant 3:

_______________

Aplicant 4:

_______________

Aplicant 5:

_______________
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Anexa 3 FI - Formular Echipa (aplicatii integrate)
Aplicant .....

Echipa implicată în realizarea mini-proiectului de practică

Prezentaţi structura echipei implicată în realizarea mini-proiectului de practică.
Indicați / descrieţi pentru fiecare persoană:
a. numele acestora
b. poziția/funcția propusă
c. rolul și atribuțiile personalului care constituie echipa, în raport cu activitățile și sub-activitățile
listate în aplicație și în Graficul de activități
d. activitățile la care vor participa / de care vor fi direct responsabile.

# Poziţia/funcţia

Rol
/
principale

Sarcinile Activitate (sub-activitate) Nume, prenume

Echipa suport pentru derulare activități

Echipa suport pentru managementul mini-proiectului
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[Beneficiarul de finanţare îşi va desemna după caz și necesități echipa de mini-proiect necesară, după
caz, pentru a sprijiniorganizarea și derularea activităților practice prevăzute în cadrul mini-proiectului de
practică încă din etapa pregătirii formularului de aplicație şi se va asigura că beneficiază de sprijinul
administrativ necesar pe toată perioada implementării, respectiv de sprijinul echipei manageriale a
școlii. Echipa suport pentru derularea activităților poate include alte cadre didactice din școală, pătrinți,
personal auxiliar, administrativ etc implicat în mod voluntar; sprijinul poate fi acordat pentru realizarea
deplasărilor în afara școlii, supravegherea elevilor pe parcrsul activităților, realizarea unor materiale
didactice etc.
Beneficiarul de finanțare (Aplicantul) este principalul responsabil pentru derularea, organizarea și
managementul mini-proiectului de practică; în situația mini-proiectelor integrate, echipa de Aplicanți va
fi responsabilă în mod solidar.
Beneficiarul de finanţare va indica totodată echipa de mini-proiect, condusă de cadrul didactic aplicant,
ce va fi responsabilă cu managementul mini-proiectului de practică (incluzând și fără a se limita la
gestionarea financiară, achiziții etc) şi cu monitorizarea internă a desfăşurării activităţilor pentru
obţinerea rezultatelor prevăzute, respectiv realizarea indicatorilor
[Aplicantul va anexa Analiza de Nevoi (2019) la nivel de Școală și/sau Planul de Dezvoltare Școlară].

Anexa 4 FA – Analiza de Nevoi (2019) la nivel de Școală
[Aplicantul va anexa Analiza de Nevoi (2019) la nivel de Școală și/sau Planul de Dezvoltare Școlară].

Anexa 5 FI – Planul de Dezvoltare profesională a participanților

[Aplicantul va anexa planul de Dezvoltare profesională a participanților la activitățile de dezvoltare de
competențe transversale]
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Anexa 3: Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări la
momentul depunerii candidaturii de mini-proiecte de practică
DECLARAŢIE
PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
Subsemnatul(a)
_______________________________________________________,
cu
domiciliul în localitatea __________________, str. ______________________ nr. ____ bl. ___ sc ____
ap ____ județ _________________________, posesor al B.I./C.I. seria ___ nr. __________ eliberat de
_______________ la data de ____________, CNP __________________________, în calitate de
reprezentant legal al instituției școlare______________________________________cu sediul în
_________________________________________________,
și
Subsemnatul(a)
_______________________________________________________,
cu
domiciliul în localitatea __________________, str. ______________________ nr. ____ bl. ___ sc ____
ap ____ județ _________________________, posesor al B.I./C.I. seria ___ nr. __________ eliberat de
_______________ la data de ____________, CNP __________________________, în calitate de
coordonator pentru mini-proiectul [insereaza titlul mini-proiectului și nr. de înregistrare al aplicației], la
instituția școlară________________________________cu sediul în ___________________, declarăm pe
proprie răspundere că la momentul depunerii candidaturii de mini-proiecte de practică pentru
competiția de mini-proiecte organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în
contextul implementării proiectului POCU *Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în
școlile bistrițene, Cod MySMIS: POCU 74/6/18/106557, propunerea de mini-proiect de practică având
titlul [insereaza titlul mini-proiectului și nr. de înregistrare al aplicației] NU dispune de o altă finanțare
din alte fonduri rambursabile sau/și nerambursabile locale, regionale, naționale, europene,
internaționale.
Am luat la cunoștință că evitarea dublei finanțări este un principiu fundamental pentru
acordarea subvenției de implementare a mini-proiectelor de practică declarate câștigătoare,
candidatura de mini-proiect de practică depusă spre evaluare fiind posibil invalidată/respinsă și dacă pe
parcursul evaluării tehnice se contată dubla finanțare.
Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnaților atrage după sine acordarea de
despăgubiri financiare către finanțatorul ISJ BN, constând în contravaloarea serviciilor de care am
beneficiat gratuit până la momentul descoperirii falsului, precum și răspunderea în fața legii, privind
falsul în declarații.
Data:

Reprezentant legal:
Director, Nume și Prenume (Semnătură și stampilă)

Localitatea: BISTRIȚA
Coordonator mini-pproiect ( Nume și Prenume, Semnătura)
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Anexa 4: Formulare de notificare
Anexa 4.1. Notificare privind efectuarea unor transferuri bugetare în cadrul mini proiectului

de practică individual, finanțat
Nr. Înreg. Școala ...../.........................

Nr. Înreg. ISJ BN ...../.........................

[data zz/ll/aaaa]
NOTIFICARE
PRIVIND EFECTUAREA UNOR TRANSFERURI BUGETARE
ÎN CADRUL MINIPROIECTULUI
“....................................................”
Titlul miniproiectului
Codul miniproiectului
ȘCOALA BENEFICIARĂ
Numărul/ data contractului de
acordare a subvenției
Perioada de derulare*

În atenția:

Inspectoratului Scolar Judetean Bistrița - Năsăud

Prin prezenta solicităm aprobarea transferului sumei de ... LEI de la linia ... la linia ….
Solicităm aceasta având în vedere ... [descrieți motivul schimbărilor bugetare propuse].
[prezentați și justificați orice transfer de sume operate între liniile bugetului aprobat, în condițiile
Contractului, prezentând forma actualizată a bugetului Aplicației de finanțare, în urma operării acestor
modificări]
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Mai jos vă prezentăm varianta actualizată a bugetului de miniproiect.
1. Costurile activităţilor derulate
1.1. Situația financiară a miniproiectului:
Modificare
1

COSTURI CU SERVICII NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii organizare excursii (detaliați:
locație, nr. zile/deplasare, nr. de
persoane/excursie etc.)

1.2.

Servicii organizare activități /
evenimente organizate pentru
beneficiari (detaliati: festival,
expoziție, concurs etc.; menționați
tip eveniment, nr. De participanți
etc.)

Valoare
initială

Valoare actualizată

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]
[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]
[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

1.3.

Servicii asigurare hrană pentru
beneficiari (detaliati: nr. Beneficiari)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

1.4.

Servicii închiriere sală eveniment
(detaliati: locatie, nr de persoane,
etc)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...
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2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE

2.1.

Materiale consumabile/birotică*
pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: cretă,
markere tablă, etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

2.2.

Materiale educaționale pentru
activitățile propuse prin mini-proiect
(detaliati: reviste, cărți, etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

2.3.

Pachete/premii destinate
beneficiarilor (detaliati: pachete cu
materiale de igienă personală periuță de dinți, pastă de dinți,
săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete
rechizite școlare inclusiv sub forma
de premii în obiecte etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

2.4.

Alte costuri de participare la
activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati:
bilete muzee, teatru etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip
transport, nr de persoane)
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3.2.

Transport beneficiari la activitățile
curente ale proiectului (detaliati:
combustibil, bilete/abonamente,
închiriere mijloace de transport etc.)

...

...

4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

4.1.

Organizare eveniment promovare
(detaliați nr. și tip evenimente, nr.
participanți/eveniment etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

4.2.

Materiale promoționale (detaliati:
tip, nr. Bucăți: 5 magneți, 10 afișe,
10 pliante, 10 brelocuri, etc)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...

_________________________ [numele, prenumele reprezentantului legal]

_________________________ [funcția reprezentantului legal]

_________________________ [semnătura reprezentantului legal]
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Anexa 4.2. Notificare privind efectuarea unor transferuri bugetare în cadrul mini proiectului

de practică integrate, finanțate
Nr. Înreg. Școala ...../.........................

Nr. Înreg. ISJ BN ...../.........................

[data zz/ll/aaaa]

NOTIFICARE
PRIVIND EFECTUAREA UNOR TRANSFERURI BUGETARE
ÎN CADRUL MINIPROIECTULUI
“....................................................”
Titlul miniproiectului
Codul miniproiectului
ȘCOALA BENEFICIARĂ
Numărul/ data contractului de
acordare a subvenției
Perioada de derulare*

În atenția:

Inspectoratului Scolar Judetean Bistrița - Năsăud

Prin prezenta solicităm aprobarea transferului sumei de ... LEI de la linia ... la linia ….
Solicităm aceasta având în vedere ... [descrieți motivul schimbărilor bugetare propuse].
[prezentați și justificați orice transfer de sume operate între liniile bugetului aprobat, în condițiile
Contractului, prezentând forma actualizată a bugetului Aplicației de finanțare, în urma operării acestor
modificări]
Mai jos vă prezentăm varianta actualizată a bugetului de miniproiect.
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1. Costurile activităţilor derulate
1.1. Situația financiară a miniproiectului:
Modificare
1

COSTURI CU SERVICII NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii organizare excursii (detaliați:
locație, nr. zile/deplasare, nr. de
persoane/excursie etc.)

1.2.

Servicii organizare activități /
evenimente organizate pentru
beneficiari (detaliati: festival,
expoziție, concurs etc.; menționați
tip eveniment, nr. De participanți
etc.)

Valoare
initială

Valoare actualizată

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]
[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]
[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

1.3.

Servicii asigurare hrană pentru
beneficiari (detaliati: nr. Beneficiari)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

1.4.

Servicii închiriere sală eveniment
(detaliati: locatie, nr de persoane,
etc)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE
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2.1.

Materiale consumabile/birotică*
pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: cretă,
markere tablă, etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

2.2.

Materiale educaționale pentru
activitățile propuse prin mini-proiect
(detaliati: reviste, cărți, etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

2.3.

Pachete/premii destinate
beneficiarilor (detaliati: pachete cu
materiale de igienă personală periuță de dinți, pastă de dinți,
săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete
rechizite școlare inclusiv sub forma
de premii în obiecte etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

2.4.

Alte costuri de participare la
activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati:
bilete muzee, teatru etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip
transport, nr de persoane)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

3.2.

Transport beneficiari la activitățile
curente ale proiectului (detaliati:
combustibil, bilete/abonamente,
închiriere mijloace de transport etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...
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4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

Organizare eveniment promovare
(detaliați nr. și tip evenimente, nr.
participanți/eveniment etc.)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

4.2.

Materiale promoționale (detaliati:
tip, nr. Bucăți: 5 magneți, 10 afișe,
10 pliante, 10 brelocuri, etc)

[se va completa
după caz, acolo unde
intervin schimbări
bugetare]

...

...

_________________________ [numele, prenumele reprezentantului legal]

_________________________ [funcția reprezentantului legal]

_________________________ [semnătura reprezentantului legal]
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Anexa 4.3. Formular pentru schimbări la nivelul beneficiarului, altele decât efectuarea de

transferuri bugetare în cadrul mini proiectului de practică finanțat _valabil pentru miniproiectele de practică individuale și integrate
FORMULAR PENTRU NOTIFICARE SCHIMBĂRI (altele decît transferuri bugetare) LA NIVELUL
BENEFICIARULUI

Contract de finanțare Nr. ___________________________________

Titlul proiectului __________________________________________

Codul proiectului _________________________________________

Denumirea beneficiarului __________________________________

Numele reprezentantului legal ______________________________

Nume coordonator mini-proiectului de practică

_______________________________________________________
I.

Acțiunea solicitată:


Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;



Schimbarea denumirii instituției;



Schimbarea sediului social al beneficiarului;



Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiect;



Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție,

precum:
 modificări ale tipurilor de activități și ale numărului acestora;
 modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/ final;
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 modificarea numărului de participanți la evenimente;
 schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea
acesteia;
 modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în
durata inițială a contractului.


Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentat care pot surveni pe parcursul

implementării Contractului de finanțare și care nu necesită întocmirea de act adițional (ex:
schimbarea cărții de identitate, etc.);
II.

Detalierea motivației modificării solicitate:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ .

III.

Documentele justificative:
 Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului:
1. Copia actului normativ privind organizarea și funcționarea entității/ persoanei juridice
respective și a statutului/ actului constitutiv al persoanei juridice respective, inclusiv copia
Hotărârii CA prin care se revocă vechiul reprezentant legal și se desemnează noul
reprezentant legal;


Schimbarea denumirii instituției;
1. Copia actului privind schimbarea denumirii instituției beneficiare;



Schimbarea sediului social al beneficiarului:
1. Documentul/ documentele care atestă și fundamentează modificarea, inclusiv datele
actualizate;



Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiect:
1. Adresa de confirmare a noului cont și a instituției financiare aferente;
2. Adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN al
contului (în cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeași și se
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modifică doar codul IBAN al contului, care reprezintă un șir de 24 de caractere ce identifică în
mod unic la nivel internațional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie,
cod utilizat pentru procesarea plăților în lei sau valută);


Modificările financiare care nu depășesc valoarea totală eligibilă înscrisă inițial în cadrul fiecăruia

dintre capitolele din Bugetului între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile.
1. Bugetul rectificat;


Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție,

precum:
 modificări ale tipurilor de activități și ale numărului acestora;
 modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/ final;
 modificarea numărului de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă
de 10/20 participanți la acțiunile de formare/informare);
 schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea
acesteia;
 modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în
durata inițială a contractului.
1. Graficul calendaristic de implementare refăcut;
 Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentat care pot surveni pe parcursul
implementării Contractului de finanțare și care nu necesită întocmirea de act adițional (ex:
schimbarea cărții de identitate, etc.);
1. Documentul/ documente care fundamentează modificarea propusă (după caz);

Beneficiar/i (nume si prenume)________________________________________
Semnătura _____________________Data ______________Locația_____________
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Anexa 5-Grila (fișa) de verificare administrativă și de eligibilitate a miniproiectelor de practică individuale (faza 1)

Fișa de date generale privind mini-proiectul

Titlul mini-proiectului de practică
Nr. de înregistrare al aplicației
Școala Beneficiară
(denumire)
Date contact Școala Beneficiară
(adresa, email, telefon)
Reprezentant legal
(nume, prenume, adresa, email,
telefon)
APLICANT
(nume, prenume, adresa, email,
telefon)
Data și ora înregistrării aplicației

111

I. GRILA (FIȘA) DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE A MINI-PROIECTELOR DE
PRACTICĂ INDIVIDUALE (FAZA 1)
Îndeplinit
#

Criteriu de verificare

Observații
DA / NU

A.

Criterii administrative

1.

Aplicația a fost depusă în interiorul termenului
limită anunțat

DA ☐ NU ☐

2.

Aplicația a fost depusă în formatul stabilit prin
Ghid

DA ☐ NU ☐

3.

Aplicația a fost depusă potrivit formatului
stabilit și publicat/transmis

DA ☐ NU ☐

4.

Aplicația include toate documentele /anexele
solicitate și respectă cerinţele de formă

DA ☐ NU ☐

4.1.

Formular de Aplicație Mini-proiecte de practică
individuale

DA ☐ NU ☐

Anexa 1 – Graficul activităților

DA ☐ NU ☐

Anexa 2 – Buget

DA ☐ NU ☐

4.4.

Anexa 3 – Echipa implicată în realizarea
miniproiectului

DA ☐ NU ☐

4.5.

Anexa 4 – Analiza de Nevoi (2019) la nivel de
Școală

DA ☐ NU ☐

4.6.

Anexa 5 – Planul de Dezvoltare profesională a
participanților

DA ☐ NU ☐

Declarație de evitare a dublei finanțări

DA ☐ NU ☐

Toate rubricile Aplicației sunt completate

DA ☐ NU ☐

4.2.
4.3.

4.7.

5.
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6.

Aplicația este semnată de Aplicant și de
reprezentantul legal

B.

Criterii de eligibilitate

7.

Aplicația este depusă de către una dintre scolile
beneficiare în proiect (Partener Asociat)

DA ☐ NU ☐

8.

Aplicația este depusă de către un participant
eligibil și înscris la programul de formare a
competențelor transversale, în scopul susținerii
procesului de efectuare a activităților/stagiilor
de practică și perfecționării competențelor
transversale dobândite.

DA ☐ NU ☐

9.

Durata şi perioada de implementare a miniproiectului de practică respectă limitele
anunțate în Ghid

DA ☐ NU ☐

10.

Proiectul include activități din cel puțin una
dintre categoriile menționate în Ghid, în funcție
de grupul țintă căruia se adresează

DA ☐ NU ☐

11.

Tematica mini-proiectului de practică se
încadrează în cel puțin o prioritate orizontală și
cel puțin două domenii de interes

DA ☐ NU ☐

Nume verificator
Data verificării
Semnătura

RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRE
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DA ☐ NU ☐

În cazul în care informaţiile furnizate nu sunt suficiente şi/sau destul de clare pentru a se putea lua o
decizie obiectivă în legătură cu îndeplinirea sau nu a unui anumit criteriu de conformitate administrativă
sau de eligibilitate, ISJ BN poate transmite Aplicantului cereri de clarificare şi/sau transmiterea unor
documente suplimentare.
Aplicantul va răspunde în termen de maxim 5 zile de la primirea solicitării (orice document/clarificare
sosite după acest termen neputând fi luate în considerare).
Aplicația va putea trece în faza următoare doar în momentul îndeplinirii tuturor cerințelor
adiministrative și de eligibilitate.
Grila de verificare va conține în secțiunea “Observații” detalii despre secțiunile care nu au fost suficiente
şi/sau destul de clare pentru a se putea lua o decizie obiectivă în legătură cu îndeplinirea sau nu a unui
anumit criteriu de conformitate administrativă sau de eligibilitate. Aplicațiile trebuie să îndeplinească
toate criteriile administrative și de eligibilitate pentru a trece în faza de evaluare a conținutului.
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Anexa 6- Grila (fișa) de verificare administrativă și de eligibilitate a miniproiectelor de practică integrate (faza 1)
Fișa de date generale privind mini-proiectul integrat
Titlul mini-proiectului integrat
Nr. de înregistrare al aplicației
SCOALA BENEFICIARĂ
(denumire)
Date contact Școala Beneficiară
(adresa, email, telefon)
Reprezentant legal
(nume, prenume, adresa, email,
telefon)
APLICANTI (nume, prenume,
adresa, email, telefon)
Aplicant 1 (COORDONATOR)
Aplicant 2
Aplicant 3
Aplicant 4
Aplicant 5
Data și ora înregistrării aplicației
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I. GRILA (FIȘA) DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE A MINI-PROIECTELOR DE
PRACTICĂ INTEGRATE (FAZA 1)
Îndeplinit
#
Criteriu de verificare
Observații
DA / NU
A Criterii administrative
12.

Aplicația a fost depusă în interiorul termenului
limită anunțat

DA ☐ NU ☐

13.

Aplicația a fost depusă în formatul stabilit prin
Ghid

DA ☐ NU ☐

14.

Aplicația a fost depusă potrivit formatului
stabilit și publicat/transmis

DA ☐ NU ☐

15.

Aplicația include toate documentele /anexele
solicitate și respectă cerinţele de formă

DA ☐ NU ☐

Formular de Aplicație
15.1. practică integrate

Mini-proiecte

de

DA ☐ NU ☐

Anexa 1 – Graficul activităților

DA ☐ NU ☐

Anexa 2 – Buget

DA ☐ NU ☐

Anexa 3 – Echipa implicată în realizarea
miniproiectului

DA ☐ NU ☐

Anexa 4 – Analiza de Nevoi (2019) la nivel de
15.5. Școală

DA ☐ NU ☐

Anexa 5 – Planul de Dezvoltare profesională a
participanților

DA ☐ NU ☐

Declarație de evitare a dublei finanțări

DA ☐ NU ☐

Toate rubricile Aplicației sunt completate

DA ☐ NU ☐

Aplicația este semnată de reprezentantul legal

DA ☐ NU ☐

15.2.
15.3.
15.4.

15.6.
15.7.

16.
17.
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și de către toți Aplicanții

18.

Aplicația este depusă de minim 2 / maxim 5
Aplicanți

DA ☐ NU ☐

B Criterii de eligibilitate
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Aplicația este depusă de către una dintre
scolile beneficiare în proiect (Partener Asociat)

DA ☐ NU ☐

Aplicația este depusă de către participanti
eligibili și înscrisi la programul de formare a
competențelor transversale, în scopul
susținerii procesului de efectuare a
activităților/stagiilor
de
practică
și
perfecționării competențelor transversale
dobândite.
Toți Aplicanții provin din cadrul aceleiași școli
beneficiare

DA ☐ NU ☐

Durata şi perioada de implementare a miniproiectului de practică respectă limitele
anunțate în Ghid

DA ☐ NU ☐

Proiectul include activități din cel puțin una
dintre categoriile menționate în Ghid, în
funcție de grupul țintă căruia se adresează

DA ☐ NU ☐

Tematica mini-proiectului de practică se
încadrează în cel puțin o prioritate orizontală
și cel puțin două domenii de interes

DA ☐ NU ☐

Nume verificator
Data verificării
Semnătura
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APLICAȚIE ACCEPTATĂ DA ☐ NU ☐
APLICAȚIE RESPINSĂ DA ☐ NU ☐
RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRE

În cazul în care informaţiile furnizate nu sunt suficiente şi/sau destul de clare pentru a se putea lua o
decizie obiectivă în legătură cu îndeplinirea sau nu a unui anumit criteriu de conformitate administrativă
sau de eligibilitate, ISJ BN poate transmite Aplicantului cereri de clarificare şi/sau transmiterea unor
documente suplimentare.
Aplicantul va răspunde în termen de maxim 5 zile de la primirea solicitării (orice document/clarificare
sosite după acest termen neputând fi luate în considerare).
Aplicația va putea trece în faza următoare doar în momentul îndeplinirii tuturor cerințelor
adiministrative și de eligibilitate.
Grila de verificare va conține în secțiunea “Observații” detalii despre secțiunile care nu au fost suficiente
şi/sau destul de clare pentru a se putea lua o decizie obiectivă în legătură cu îndeplinirea sau nu a unui
anumit criteriu de conformitate administrativă sau de eligibilitate.
Aplicațiile trebuie să îndeplinească toate criteriile administrative și de eligibilitate pentru a trece în
faza de evaluare a conținutului.
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Anexa 7- Grila (fișa) de evaluare a conținutului mini-proiectelor de practică
individuale (faza 2)
II. GRILA (FIȘA) DE EVALUARE A CONȚINUTULUI MINI-PROIECTELOR DE PRACTICĂ INDIVIDUALE (FAZA
2)
Fiecare criteriu este împărţit în subcriterii.
Pentru fiecare sub-criteriu poate fi acordat un punctaj maxim de 5 sau /10 puncte, după caz, evaluatorul
analizând conținutul mini-proiectului și acordând puncte corespunzător gradului de îndeplinire a
respectivului sub-criteriu – de la foarte bine, la bine, satisfăcător sau nesatisfăcător - potrivit
instructiunilor din tabel.
#

Criteriu de verificare

Puncta
j
maxim

Observații
evaluator

Modalitatea de acordare a
punctajului

FB

B

S

NS

1.

Relevanța mini-proiectului
de practică

30

Se vor nota
motivele pentru
care s-au acordat
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

30
punct
e

20
punct
e

8
punct
e

0
punct
e

1.1
.

Mini-proiectul de practică
este relevant față de
obiectivele Proiectului, așa
cum
sunt
acestea
prezentate
în
cadrul
Ghidului.

5

Se vor nota
motivele pentru
care s-au acordat
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

5
punct
e

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

1.2
.

Contribuția la atingerea
rezultatelor Proiectului, așa
cum
sunt
acestea
prezentate
în
cadrul

5

Se vor nota
motivele pentru
care s-au acordat
calificative/punctaj
e mai mici de foarte

5
punct
e

3
punct
e

1
punct

0
punct
e
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Ghidului.

bine

Mini-proiectul de practică se
adresează grupului ţintă în
mod direct şi are un număr
semnificativ de beneficiari
din acest grup, contribuind
relevant
la
atingerea
indicatorilor cantitativi ai
Proiectului.

1.3
.

Necesitatea implementării
mini-proiectului de practică

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Aplicația
explică
şi
argumentează
clar
și
documentat
necesitatea
implementării
miniproiectului de practică, în
raport cu analiza de nevoi
actualizată (2019); grupul
ţintă şi nevoile acestuia sunt
clar identificate, definite,
descrise şi cuantificate.
1.4
.

Relevanţa mini-proiectului
de practică faţă de nevoile
grupului/grupurilor ţintă
Mini-proiectul de practică
explică şi argumentează
abordarea
propusă
(strategie,
metode),
demonstrând
caracterul
integrat şi sistemic al
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intervenţiei.
Activităţile/serviciile
propuse sunt uşor accesibile
grupurilor ţintă.
1.5
.

Contextul/coerenţa/sinergi
a cu alte iniţiative la nivelul
școlii
Beneficiare
și
corelarea cu Fișa de
stabilire a țintelor de
dezvoltare profesională a
Aplicantului

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

8
punct
e

4
punct
e

0
punct
e

35

Se
vor
nota 35
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj

20
punct
e

8
punct
e

0
punct
e

Mini-proiectul identifică şi
descrie alte aplicații în
domeniu
adresate
grupurilor
ţintă,
demonstrează clar corelaţia
şi complementaritatea cu
acestea şi dovedeşte faptul
că nu există suprapuneri.
Mini-proiectul identifică şi
descrie modalitatea în care
sprijină
dezvoltarea
profesională a Aplicantului,
în conformitate cu Fișa de
stabilire a țintelor de
dezvoltare
profesională
completată
în
cadrul
programului de dezvoltare
competențe transversale
2.

Coerență și eficacitate
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e mai mici de foarte
bine
2.1
.

Obiectivele mini-proiectului
de practică

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

8
punct
e

4
punct
e

0
punct
e

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

8
punct
e

4
punct
e

0
punct
e

Obiectivele mini-proiectului
de practică sunt identificate
şi formulate corespunzător
(SMART)
2.2

Activitățile mini-proiectului
de practică
Activitățile sunt bine alese,
realiste,
fezabile
și
contribuie la realizarea
obiectivelor
listate
ale
miniproiectului,
sunt
descrise
detaliat,
iar
planificarea lor este
logică/adecvată;
metodologiile de lucru sunt
clare și coerente

2.3
.

Rezultatele mini-proiectului
de practică
Rezultatele așteptate sunt
cuantificate și măsurabile
prin indicatorii prevăzuți,
țintele sunt realiste şi
descriu beneficii reale şi
realizabile pe perioada
derulării
miniproiectului;
sunt corelate atât cu
obiectivele şi activităţile
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miniproiectului.
2.4
.

Consultarea factorilor de
interes

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Mini-proiectul de practică
demonstrează că a fost
dezvoltat prin consultare cu
factorii de interes relevanți
(ex., membri ai grupului
țintă, experți din domeniul
educației incluzive, membri
ai comunității) și are în
vedere
un
plan
de
informare/consultare
cu
aceștia, inclusiv pe durata
implementării.
2.5
.

Vizibilitatea
miniproiectului de practică
Activitățile de promovare și
vizibilitate
sunt
clar
descrise,
adaptate
specificității audienței țintă,
obiectivelor și activităților
miniproiectului.

3.

Eficienţă economică şi
multiplicarea rezultatelor

25

Se
vor
nota 25
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

15
punct
e

5
punct
e

0
punct
e

3.1
.

Detalierea bugetului

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Costurile propuse sunt
eligibile și sunt detaliate clar
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şi explicit, indicând modul
de calcul al cheltuielilor
(sunt menţionate costurile
unitare şi numărul de
unităţi, frecvenţa şi totalul
cheltuielilor, nu sunt greşeli
de calcul). Valoarea maximă
a Aplicației nu depășește
bugetul maxim alocat.
3.2
.

Justificarea bugetului şi
corelarea cu activităţile
planificate

e mai mici de foarte
bine

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Costurile propuse sunt
direct legate de activitățile
și rezultatele așteptate, fiind
justificate în raport cu
acestea.
3.3
.

Proporționalitatea
necesitatea costurilor

și

Costurile propuse sunt
realiste, nu sunt excesive în
raport cu obiectivele, sunt
indispensabile
pentru
realizarea
rezultatelor
estimate și raportul costbeneficiu este pozitiv (nu
există supra sau subevaluări de costuri, iar
costurile unitare/preţurile
cuprinse în buget se
încadrează în limite
rezonabile pentru piaţa de
profil,
la
momentul
respectiv, dar şi pentru
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specificul mini-proiectului
de practică)
3.4
.

Resurse materiale/spații

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Resursele materiale, umane
și spațiile alocate sunt
adecvate
ca
natură,
structură
şi dimensiune în raport cu
activităţile
propuse
şi
rezultatele aşteptate

3.5
.

Multiplicarea rezultatelor
mini-proiectului de practică
Mini-proiectul
descrie
modul în care vor fi
multiplicate și exploatate
rezultatele
obţinute
(identifică activitățile care
pot continua, modalitatea în
care pot fi multiplicate, sunt
propuse parteneriate cu alte
entități publice sau private,
etc); planul de multiplicare a
rezultatelor este satisfăcător
(proporționalitate,
fezabilitate, credibilitate)

4.

Capacitatea
implementare
parteneriat

de
și

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

6
punct
e

2
punct
e

0
punct
e

4.1

Personalul suport propus

5

Se

3

1

0

vor
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nota 5

.

pentru derularea miniproiectului de practică
Structura echipei de miniproiect
este
corespunzătoare
pentru
derularea
activităților
propuse (număr, tipuri de
resurse, relaţii funcţionale);

4.2
.

Parteneriat
Mini-proiectul se desfășoară
în
parteneriat,
iar
partenerul/partenerii
contribuie semnificativ la
realizarea
proiectului,
demonstrând
experienţă
şi/sau expertiză relevante în
domeniul mini-proiectului,
în raport cu rolul asumat.

5

motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

punct
e

punct

punct
e

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Parteneriatul
include
entități relevante pentru
obiectivele mini-proiectului.
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Pentru a putea fi luată în considerare pentru finanţare, Aplicația trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
a. Să obțină un punctaj de minim 50% la fiecare criteriu;
b. Să obțină un punctaj total de minim 60 de puncte din cele 100 posibile.
Dacă alocarea financiară la nivelul unei școli nu este epuizată, pot fi organizate și derulate runde
succesive, Aplicațiile depuse care nu au îndeplinit condițiile putând fi îmbunătățite și redepuse în cadrul
unei runde succesive.
Toţi Aplicanții (cu excepţia celor care au depus Aplicații respinse la faza de verificare administrativă și de
eligibilitate şi care au primit deja răspunsurile) vor fi notificaţi cu privire la rezultatele evaluării
Aplicațiilor, în maxim 5 zile lucrătoare de la decizia finală. În cazul Aplicațiilor aprobate pentru finanțare,
notificarea va conține și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea semnării contractului de finanțare
a mini-proiectului de practică.
Contractare
Pentru fiecare proiect aprobat pentru finanțare, OP va încheia un contract de finanţare a miniproiectului de practică. Pe parcursul derulării mini-proiectului de practică, dacă se consideră necesar,
prevederile contractului de finanţare/anexele lui se pot modifica, de comun acord (fără a determina
modificări substanţiale ale propunerii aprobate iniţial). După caz, modificările pot fi subiectul unor acte
adiţionale la contractul de finanţare.
Raportare și plată
Pentru asigurarea informaţiior necesare ISJ BN în vederea monitorizării implementării mini-proiectului,
Aplicantul devenit beneficiar al finanțării va elabora rapoarte tehnico – financiare periodice privind
stadiul implementării, conform modelelor anexate la contractul de finanţare și prezentate totodată în
Ghid.
Aceste rapoarte vor conţine informaţii despre:
a.
b.
c.
d.

activităţile desfăşurate în perioada de raportare,
stadiul realizării indicatorilor, rezultatele obţinute la momentul raportării,
progresul faţă de obiectivele şi valorilor indicatorilor stabiliţi iniţial,
măsurile specifice de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului,
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e. cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţilor, conform bugetului proiectului.
Suplimentar, beneficiarul finanțării va furniza orice alte informaţii necesare monitorizării, cum ar fi spre
exemplu: informaţii despre participanţii la activităţile mini-proiectului, modalitatea în care sunt
abordate temele, domeniile, obiectivele stabilite prin Ghid și asumate prin aplicație etc.
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Anexa 8- Grila (fișa) de evaluare a conținutului mini-proiectelor de practică
integrate (faza 2)
II. GRILA (FIȘA) DE EVALUARE A CONȚINUTULUI MINI-PROIECTELOR DE PRACTICĂ INTEGRATE (FAZA 2)
Fiecare criteriu este împărţit în subcriterii.
Pentru fiecare sub-criteriu poate fi acordat un punctaj maxim de 5 sau /10 puncte, după caz, evaluatorul
analizând conținutul mini-proiectului și acordând puncte corespunzător gradului de îndeplinire a
respectivului sub-criteriu – de la foarte bine, la bine, satisfăcător sau nesatisfăcător - potrivit
instructiunilor din tabel.
#

Criteriu de verificare

Puncta
j
maxim

Observații
evaluator

Modalitatea de acordare a
punctajului

FB

B

S

NS

5.

Relevanța mini-proiectului
de practică integrat

30

Se
vor
nota 30
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

20
punct
e

8
punct
e

0
punct
e

1.1
.

Mini-proiectul de practică
integrat este relevant față
de obiectivele Proiectului,
așa cum sunt acestea
prezentate
în
cadrul
Ghidului.

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

1.2

Contribuția

5

Se

3

1

0

la
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atingerea

vor

nota 5

.

rezultatelor Proiectului, așa
cum
sunt
acestea
prezentate
în
cadrul
Ghidului.

motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

punct
e

punct

punct
e

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Mini-proiectul de practică
integrat
se
adresează
grupului ţintă în mod direct
şi are un număr semnificativ
de beneficiari din acest
grup, contribuind relevant la
atingerea
indicatorilor
cantitativi ai Proiectului.
1.3
.

Necesitatea implementării
mini-proiectului de practică
integrat
Aplicația
explică
şi
argumentează
clar
și
documentat
necesitatea
implementării
miniproiectului de practică
integrat, în raport cu analiza
de nevoi actualizată (2019),
inclusiv din perspectiva
implicării fiecărui Aplicant;
grupul ţintă şi nevoile
acestuia
sunt
clar
identificate,
definite,
descrise şi cuantificate.
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5

1.4
.

Relevanţa mini-proiectului
de practică integrat faţă de
nevoile grupului/grupurilor
ţintă

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

8
punct
e

4
punct
e

0
punct
e

Mini-proiectul de practică
integrat
explică
şi
argumentează
abordarea
propusă
(strategie,
metode),
inclusiv
sub
aspectul implicării mai
multor
Aplicanți,
demonstrând
caracterul
integrat şi sistemic al
intervenţiei.
Activităţile/serviciile
propuse sunt uşor accesibile
grupurilor ţintă.
1.5
.

Contextul/coerenţa/sinergi
a cu alte iniţiative la nivelul
școlii beneficiare și între
componentele propuse de
către fiecare Aplicant
Mini-proiectul de practică
integrat identifică şi descrie
alte aplicații în domeniu
adresate grupurilor ţintă,
demonstrează clar corelaţia
şi complementaritatea cu
acestea şi dovedeşte faptul
că nu există suprapuneri,
inclusiv între componentele
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propuse de către fiecare
Aplicant
asociat
miniproiectului integrat.
Mini-proiectul identifică şi
descrie modalitatea în care
sprijină
dezvoltarea
profesională a Aplicantilor,
în conformitate cu Fișa de
stabilire a țintelor de
dezvoltare
profesională
completată
în
cadrul
programului de dezvoltare
competențe transversale
6.

Coerență și eficacitate

35

Se
vor
nota 35
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

20
punct
e

8
punct
e

0
punct
e

2.1
.

Obiectivele mini-proiectului
de practică integrat

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj

8
punct
e

4
punct
e

0
punct
e

Obiectivele mini-proiectului
de practică integrat sunt
identificate şi formulate
corespunzător (SMART)
2.2

Activitățile mini-proiectului
de practică integrat
Activitățile sunt bine alese,
realiste,
fezabile
și
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contribuie la realizarea
obiectivelor listate ale miniproiectului de practică
integrat,
sunt
descrise
detaliat, iar planificarea lor
este
logică/adecvată;
metodologiile de lucru sunt
clare
și
coerente.
Componentele ce revin în
mod direct fiecărui Aplicant
asociat sunt delimitate,
reieșind în mod clar
activitățile de care fiecare
dintre
aceștia
sunt
responsabili în mod direct.
2.3
.

Rezultatele mini-proiectului
de practică integrat

e mai mici de foarte
bine

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

8
punct
e

4
punct
e

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat

3
punct

1
punct

0
punct

Rezultatele așteptate sunt
cuantificate și măsurabile
prin indicatorii prevăzuți,
țintele sunt realiste şi
descriu beneficii reale şi
realizabile pe perioada
derulării
miniproiectului;
sunt corelate atât cu
obiectivele cât şi cu
activităţile mini-proiectului
de practică integrat.
2.4
.

Consultarea factorilor de
interes
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Mini-proiectul de practică
integrat demonstrează că a
fost
dezvoltat
prin
consultare cu factorii de
interes
relevanți
(ex.,
membri ai grupului țintă,
experți
din
domeniul
educației incluzive, membri
ai comunității) și are în
vedere
un
plan
de
informare/consultare
cu
aceștia, inclusiv pe durata
implementării.
2.5
.

Vizibilitatea
proiectului de
integrat

minipractică

calificative/punctaj e
e mai mici de foarte
bine

e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

25

Se
vor
nota 25
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

15
punct
e

5
punct
e

0
punct
e

Activitățile de promovare și
vizibilitate
sunt
clar
descrise,
adaptate
specificității audienței țintă,
obiectivelor și activităților
mini-proiectului de practică
integrat.
7.

Eficienţă economică şi
multiplicarea rezultatelor
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e

3.1
.

Detalierea bugetului

3.2
.

Justificarea bugetului şi
corelarea cu activităţile
planificate

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Costurile propuse sunt
eligibile și sunt detaliate clar
şi explicit, indicând modul
de calcul al cheltuielilor
(sunt menţionate costurile
unitare şi numărul de
unităţi, frecvenţa şi totalul
cheltuielilor, nu sunt greşeli
de calcul). Componentele
ce revin în mod direct
fiecărui Aplicant asociat
sunt delimitate, reieșind în
mod clar secțiunea de buget
aferentă
componentelor
gestionate de către fiecare
dintre aceștia. Valoarea
maximă a Aplicației nu
depășește bugetul maxim
alocat pentru niciuna dintre
părțile componente ce revin
unui Aplicant.

Costurile propuse sunt
direct legate de activitățile
și rezultatele așteptate, fiind
justificate în raport cu
acestea.
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3.3
.

Proporționalitatea
necesitatea costurilor

și

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

5

Se
vor
motivele

3
punct

1

0
punct

Costurile propuse sunt
realiste, nu sunt excesive în
raport cu obiectivele, sunt
indispensabile
pentru
realizarea
rezultatelor
estimate și raportul costbeneficiu este pozitiv (nu
există supra sau subevaluări de costuri, iar
costurile unitare/preţurile
cuprinse în buget se
încadrează în limite
rezonabile pentru piaţa de
profil,
la
momentul
respectiv, dar şi pentru
specificul mini-proiectului
de practică integrat)
3.4
.

Resurse materiale/spații
Resursele materiale, umane
și spațiile alocate sunt
adecvate
ca
natură,
structură
şi dimensiune în raport cu
activităţile
propuse
şi
rezultatele aşteptate

3.5

Multiplicarea rezultatelor
mini-proiectului de practică
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nota 5
pentru punct

.

integrat
Mini-proiectul de practică
integrat descrie modul în
care vor fi multiplicate și
exploatate
rezultatele
obţinute
(identifică
activitățile
care
pot
continua, modalitatea în
care pot fi multiplicate, sunt
propuse parteneriate cu alte
entități publice sau private,
etc); planul de multiplicare a
rezultatelor este satisfăcător
(proporționalitate,
fezabilitate, credibilitate)

care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

e

punct

e

8.

Capacitatea
implementare
parteneriat

de
și

10

Se
vor
nota 10
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

6
punct
e

2
punct
e

0
punct
e

4.1
.

Personalul suport propus
pentru derularea miniproiectului de practică
integrat

5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Structura echipei ce va
sprijini derularea miniproiectului de practică
integrat
este
corespunzătoare în raport
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cu
natura
activităților
propuse (număr, tipuri de
resurse, relaţii funcţionale);
4.2
.

Parteneriat*
Mini-proiectul de practică
integrat se desfășoară în
parteneriat,
iar
partenerul/partenerii
contribuie semnificativ la
realizarea mini-proiectului,
demonstrând
experienţă
şi/sau expertiză relevante în
domeniul mini-proiectului
de practică integrat, în
raport cu rolul asumat.
Parteneriatul
include
entități relevante pentru
obiectivele mini-proiectului
de practică integrat.
*parteneriatul nu se referă
la realizarea în comun a
mini-proiectului de către
Aplicanții asociați, având în
vedere colaborarea cu alte
instituții/organizații
relevante
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5

Se
vor
nota 5
motivele
pentru punct
care s-au acordat e
calificative/punctaj
e mai mici de foarte
bine

3
punct
e

1
punct

0
punct
e

Pentru a putea fi luată în considerare pentru finanţare, Aplicația trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
c. Să obțină un punctaj de minim 50% la fiecare criteriu;
d. Să obțină un punctaj total de minim 60 de puncte din cele 100 posibile.
Dacă alocarea financiară la nivelul unei școli nu este epuizată, pot fi organizate și derulate runde
succesive, Aplicațiile depuse care nu au îndeplinit condițiile putând fi îmbunătățite și redepuse în cadrul
unei runde succesive
Toţi Aplicanții (cu excepţia celor care au depus Aplicații respinse la faza de verificare administrativă și de
eligibilitate şi care au primit deja răspunsurile) vor fi notificaţi cu privire la rezultatele evaluării
Aplicațiilor, în maxim 5 zile lucrătoare de la decizia finală. În cazul Aplicațiilor aprobate pentru finanțare,
notificarea va conține și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea semnării contractului de finanțare
a mini-proiectului de practică.
Contractare
Pentru fiecare proiect aprobat pentru finanțare, OP va încheia un contract de finanţare a miniproiectului de practică. Pe parcursul derulării mini-proiectului de practică, dacă se consideră necesar,
prevederile contractului de finanţare/anexele lui se pot modifica, de comun acord (fără a determina
modificări substanţiale ale propunerii aprobate iniţial). După caz, modificările pot fi subiectul unor acte
adiţionale la contractul de finanţare
Raportare și plată
Pentru asigurarea informaţiior necesare ISJ BN în vederea monitorizării implementării mini-proiectului,
Aplicantul devenit beneficiar al finanțării va elabora rapoarte tehnico – financiare periodice privind
stadiul implementării, conform modelelor anexate la contractul de finanţare și prezentate totodată în
Ghid. Rapoartele vor prezenta, în prima parte, progresul mini-proiectului în mod integrat și vor evidenția
în a doua parte, progresul fiecărei componente aferente fiecărui Aplicant asociat.
Aceste rapoarte vor conţine informaţii despre:
f. activităţile desfăşurate în perioada de raportare (integrat și pe componente/Aplicanți asociați),
g. stadiul realizării indicatorilor, rezultatele obţinute la momentul raportării (integrat și pe
componente/Aplicanți asociați),
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h. progresul faţă de obiectivele şi valorilor indicatorilor stabiliţi iniţial,
i. măsurile specifice de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului,
j. cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţilor, conform bugetului proiectului (integrat și
pe componente/Aplicanți asociați)„.
Suplimentar, beneficiarii finanțării vor furniza orice alte informaţii necesare monitorizării, cum ar fi spre
exemplu: informaţii despre participanţii la activităţile mini-proiectului, modalitatea în care sunt
abordate temele, domeniile, obiectivele stabilite prin Ghid și asumate prin aplicație etc.

140
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Anexa 9: Meniu (model) de teme și activități pentru Mini-proiecte de practică
MINI-PROIECTE - DOMENIUL LITERAR ARTISTIC ŞI ISTORIC

Tema 1 „Trupa de teatru școlar”
Activități posibile pentru mini-proiect
 selectarea elevilor în vederea înfiinţării unei trupe de teatru la nivelul comunității;
 derularea cursului de instruire teatrală de către elevii selectaţi cu ajutorul unui
referent teatral din cadrul Clubului Elevilor, prin parcurgerea unor teme specifice
activităţii teatrale (teme ce pot presupune: exerciţii de respiraţie, de dicţie, de
corectare a defectelor vorbirii, de coordonare a vorbirii cu mişcarea scenică şi cu
sunetul de fundal, analiza comparativă a frazării în mai multe interpretări, râsul
scenic, limbajul nonverbal, calitatea vocii şi registrele vocii umane etc);
 susţinerea unor spectacole teatrale atât în comunitate cât şi în şcolile arondate sau
învecinate;
 vizitarea unor spectacole la teatru (de copii);
 realizarea unor decoruri şi costume pentru piesele de teatru alături de părinţi;
 montarea unor piese cu păpuşile marionete achiziţionate etc.
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Tema 2: Ferestre deschise spre lume”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 amenajarea unui spaţiu destinat pregătirii materialelor necesare editării revistei
şcolare;
 întâlniri cu ziariști de la ziare locale din municipiu, pentru ca aceștia să împărtășească
elevilor din experienţa proprie diferite aspecte ale muncii de jurnalist;
 culegerea unor informaţii legate de obiceiurile comunităţii, în care este amplasată
instituţia şcolară, de la bătrânii satului;
 punerea în scenă a unor spectacole, la biblioteca şcolară, în cadrul Cenaclului Literar
înfiinţat cu ocazia demarării mini-proiectului;
 realizarea de decoruri şi costume necesare reprezentaţiilor teatrale alături de proprii
părinţi;
 desfăşurarea unor manifestări culturale ce au reunit reprezentanţi ai comunităţii, ai
comunităţii minoritare şi alți reprezentanţi ai comunităţii bistrițene, ocazie cu care
elevii pot afla principalele caracteristice ale etniilor minoritare, interviurile obţinute
de la aceşti reprezentanţi fiind cuprinse şi în conţinutul revistei şcolare;
 vizionarea unor spectacole la teatru sau a unor muzee, parcuri etc.
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Tema 3: „Monografia satului românesc ”
Activități posibile pentru mini-proiect
 realizarea unei minimonografii a satului care cuprinde date legate de personalităţile
de seamă ale comunităţii;
 culegerea de date istorice despre întemeierea comunității;
 documentarea evenimentelor derulate de-a lungul timpului și a aspectelor din viaţa
socială;
 culegerea de date biografice ale unei posibilie personalități locale;
 dialoguri între generaţii prezentate pe larg în cadrul gazetei școlare, ocazie cu care
copiii pot afla de la bătrânii satului aspecte ale vieţii din trecut în condiţii grele în care
nu se putea vorbi de Internet sau activităţi extraşcolare (promovarea obiectivelor
orizontale – îmbătrânirea activă);
 consilierea elevilor în vederea realizării unui reportaj sau a unui articol;
 consilierea în ceea ce priveşte folosirea calculatorului și a dispozitivelor inteligente;
 organizarea unei expoziţii intitulată sugestiv, spre exemplu „Punte de legătură între
generaţii” la biblioteca comunității, alături de reprezentanţi ai comunităţii;
 organizarea unei excursii în judeţ, ocazie cu care copiii pot viziona diferite obiective
istorice, consolidând/îmbunătăţind astfel, pe de o parte, cunoştinţele lor, iar pe de
altă parte contribuind la adoptarea unui comportament adecvat faţă de istoria
poporului nostru, faţă de mediul înconjurător în care trăiesc, faţă de semeni etc.
(promovarea obiectivelor orizontale).
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Tema 4: „Vedem, scriem şi toți citim”
Activități posibile pentru mini-proiect
 editarea unei reviste ce poate cuprinde în paginile ei articole variate ale comunităţii în
care este amplasată instituţia şcolară – sau comunitatea minoritară, spre exemplu,
abordând un caracter bilingv pentru articole și făcând dovada unei preocupări
constante pentru multiculturalitate;
 realizarea unor drumeţii /excursii documentare la lăcaşe de cult din judeţ în vederea
culegerii de informaţii necesare editării numerelor de revistă, informaţii legate de
originea şi istoria acestor lăcaşe de cult, de obiectele de artă existente, de activităţile
care se organizează în aceste așezăminte;
 organizarea unei competiţii sportive la care să participe şi reprezentanţi ai unor
instituții sportive din județ;
 organizarea unei excursii de documentare în cadrul căreia colectivul redacţional al
revistei școlii să poată cunoaște alte comunități ale minorităților;
 realizarea de albume fotografice cu ocazia drumeţiilor, documentând astfel modul în
care trăiesc comunităţile minorități din alte zone ale ţării;


organizarea întregului material astfel obținut pentru revista şcolii.
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Tema 5: „Cabinet de documentare”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 amenajarea unui cabinet care asigură accesul la informaţie atât elevilor cât şi cadrelor
didactice sau părinţilor;
 activităţile proiectate pot fi adresate:
o fie elevilor cu dizabilităţi în comunicare – spre exemplu: „Ferma cu animale”
 organizarea unei miniexpoziţii cu lucrările realizate de către elevii cu
dizabilităţi în comunicare, acesta fiind un bun prilej pentru părinţi de a
observa comportamentul şi comunicarea lor în comunitate alături de
elevi care nu au astfel de dizabilităţi; (incluziune, obiective orizontale –
egalitate de șanse);
o fie elevilor/părinţilor/cadrelor didactice – spre exemplu: „Învăţăm împreună”
„Poluarea mediului ambiant”, „Probleme ale părinţilor în educaţia adulţilor”
etc; aceste grupuri țintă, alături de angajaţi ai instituțiilor locale precum
primăria, poliția etc, vor putea:
 cunoaște și discuta efectele poluării asupra mediului înconjurător,
asupra sănătăţii populaţiei;
 organiza o campanie de strângere a materialelor reciclabile şi
recuperabile;
 prezenta problemele pe care le întâmpină în educaţia copiilor, lipsa
unei situţii materiale stabile fiind principala cauză frecvent întâlnită;
o fie elevilor cu rezultate bune la învăţătură însă cu posibilităţi materiale
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reduse/provenind din medii vulnerabile – precum organizarea de excursii
local/județene la diferite obiective culturale şi/sau turistice.

Tema 6: „Între legendă şi adevăr”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 organizarea unor drumeţii, la diferite obiective culturale din județ;
 excursii derulate în județ sau în afara acestuia, în vederea cunoaşterii unor locuri de
legendă (spre exemplu: Brașov – Castelul Bran; Hunedoara – Castelul Huniazilor,
Bucovina – mănăstirea Putna etc.)
 organizarea aspectelor surprinse de elevi în expoziţiile cu fotografii, organizate la
nivelul comunităţii locale/şcolare, cât şi în impresii exprimate în jurnale de călătorie. .
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MINI PROIECTE – DOMENIU: OBICEIURI SI TRADITII LOCALE

Tema 7: „Noi, cei de ieri de azi şi de mâine”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti specifice zonei în care este amplasată
instituţia şcolară prin susţinerea de spectacole artistice ce au presupus interpretări de
colinde/cântece specifice zonei (în funcție de moment);
 Implicarea unor figuri ale comunității relevante în acest sens – spre exemplu preotul
satului/comunei care poate fi o resursă importantă atât pentru versurile cât şi pentru
linia melodică a colindelor vechi de mult uitate de locuitorii comunității/sau bătrânii
satului/comunității (aplicarea obiectivelor orizontale);
 recitări de poezii; montare de scenete şi dansuri tradiţionale şi moderne;
 înfiinţarea unui grup coral coregrafic care să ducă mai departe folclorul local;
 confecţionarea de costume populare alături de părinţi pentru membrii ansamblului;
 realizarea unor expoziţii de desene reprezentând casele tradiţionale sau localnici
îmbrăcaţi în port specific comunității sau a unor machete de case locale, tradiționale;
 întâlniri cu bătrânii satului în vederea reînvierii îndeletnicirilor tradiţionale specifice
comunei;
 organizarea de drumeţii în vederea imortalizării şi observării din punct de vedere
geografic a comunității locale;
 editarea unei culegeri de cântece din folclorul local, culegere însoţită şi de un CD;
 cunoaşterea istoricului, tradiţiilor şi obiceiurilor altor comunităţi în cadrul excursiei
documentare realizate în județ;
 culegerea de materiale care să poată sprijini (după caz, într-o măsură mai mică sau
mai mare), editarea monografiei comunității.

Pag 147 din 180

Tema 8: „Moştenitorii tezaurului local”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 amenajarea unui Centru de Documentare cu diferite obiecte de artă populară adunate
de elevi din lada de zestre a bunicii – costume, suveici , furci de tos, fuse, ceramică
etc;
 organizarea unor spectacole de tipul „Datini şi obiceiuri” la Căminul cultural din
localitate sau a unor şezători cu scopul:
o de a dezvolta la elevi deprinderea de a confecţiona diferite obiecte tradiţionale
– împletituri din păpuşi, obiecte tricotate, cusături în punct românesc – sub
atenta îndrumare a mamelor sau bunicilor;
o de a îndrăgi muzica şi dansurile populare prin participarea în formaţia/
ansamblul de dansuri populare a şcolii nou organizată a/al școlii;
 derularea unor excursii tematice la edificiile construite în judeţ, pentru a descoperi
date şi informaţii utile legate de trecutul istoric şi etnografia comunităţii
 vizitarea unor obiective culturale;
 dobândirea de noi cunoştinţe legate de tradiţiile poporului prin derularea de activităţi
comune cu specialişti în domeniu;
 organizarea de spectacole de către ansamblul școlii pentru toate celelalte şcoli
învecinate sau arondate comunităţii, ca activitate de promovare/diseminare a miniproiectului.
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Tema 9: „Hai să dăm mână cu mână – centru cultural comunitar”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 susţinerea unor colocvii de parteneriat tematic cu specialiştii judeţului, vizând
informarea elevilor, a cadrelor didactice şi părinţilor în legătură cu cadrul general –
istoric – economic – social al comunităţilor etnice din zonă;
 reînvierea tradiţiilor locale, a datinilor populare prin intermediul unor activităţi cu
potențialul de a promova obiceiuri specifice grupurilor etnoculturale existente în
comunitate;
 vizite tematice la specialişti din județ pentru a colecta informaţii valoroase legate de
modalităţile de conservare şi păstrare a valorilor tradiţionale, a elementelor de
etnografie şi folclor existente în comunitatea în care este amplasată instituţia şcolară,
de amenajare a unor spaţii muzeistice;
 organizarea unor excursii tematice la mănăstiri;
 organizarea unor „expediţii etnografice” în localităţile din județ, în cadrul cărora se
identifică posibilitatea culegerii, de la persoane vârstnice, de informaţii legate de
trecutul comunităţilor respective, de obiceiurile locurilor şi tradiţiile păstrate din
străbuni;
 adunarea/selecţionarea de obiecte, înființarea unui mini-muzeu și expunerea acestora
în minimuzeul înfiinţat – spre exemplu: furcă de tos, fus, suveică, potcoavă, roţi de
căruţă, fier de călcat, cântar, cuvertură ţesută manual, vase de lut etc.;
 redactarea şi editarea unor broşuri, pliante promoţionale precum şi a minimonografiei
satului.
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Tema 10: „Am fost aici de la-nceputuri”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 sărbătorirea obiceiurilor (în funcție de sezon);
 întâlniri cu bătrânii satului sub forma unor şezători – „Aşa era ieri”, „De la bătrâni
adunate”- care să ofere ocazia elevilor de a afla relatări despre tradiţiile respectate în
comunitatea locală din vremuri;
 vizitarea unor edificii culturale din județ sau regiune, pentru a permite unor elevi să
cunoască toate aspectele a ceea ce însemna ţăran român – locuinţa, camerele,
obiectele de gospodărie, îmbrăcăminte, ocupaţii, obiceiuri, etc - iar altor copii să le
ofere, în plus , posibilitatea depăşirii hotarelor localităţii;
 organizarea unor activităţi de cunoaştere a elementelor etnografice şi folclorice din
județ prezentate de muzeografi locali.

Tema 11: „Ghidul meseriilor tradiţionale locale”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 derularea unor activităţi comune între elevi - cadre didactice şi membrii ai comunității
locale, prin intermediul cărora copii să deprindă câteva din meşteşugurile practicate
în localitate, spre exemplu realizând:
o rogojini ,
o covoraşe din miez de papură ,
o împletind coşuleţe din nuiele , panere,
obiecte a căror prezentare se va realiza ulterior în cadrul unor expoziţii în şcoală sau
comunitate;
 organizarea de excursii tematice, în vederea culegerii de informaţii legate de tradiţiile
poporului român, spre exemplu pentru ca elevii să poată vedea războaiele de ţesut,
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aţa utilizată pentru ţesut, frânghii de diferite dimensiuni și, după caz, alte obiecte
tradiționale specifice zonei.
 includerea informaţiilor într-un „Ghid al meseriilor tradiţionale locale”.

Tema 12: „România – o carte deschisă pentru fiecare”
Activități posibile pentru mini-proiect:
 excursie tematică regională în cadrul căreia şcolari să poată vizita diferite obiective
culturale, cum ar fi: case memoriale, mănăstiri, gradina zoologică, cetăți, muzee,
ateliere specifice unor meșteșuguri, baraje, chei, lacuri etc.;
 culegerea și documentarea de informaţii utile şi practice legate de istoria poporului
român, de tradiţiile noastre;
 promovarea aspectelor documentate în rândul comunităţii locale dar şi şcolare prin
intermediul expoziţiilor, al albumelor de fotografii sau al broşurilor editate, inclusiv
prin postarea în mediul online.
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Anexa 10- Raport intermediar financiar în cadrul mini-proiectului de practică
individual
Nr. Înreg. Școala ...../.........................

Nr. Înreg. ISJ BN ...../.........................

[data elaborării raportului]

RAPORT INTERMEDIAR FINANCIAR
ÎN CADRUL MINIPROIECTULUI
“....................................................”

Titlul miniproiectului
Codul miniproiectului
ȘCOALA BENEFICIARĂ
Numărul/ data contractului de
acordare a subvenției
Perioada de derulare*

*Raportul se depune la jumătatea perioadei de implementare a activităților.
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1. Costurile activităţilor derulate
1.1. Situația financiară a miniproiectului:

1

COSTURI CU SERVICII
NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE

Document justificativ
Valoare
aprobată

Valoare
cheltuită

1.1.

Servicii organizare excursii
(detaliați: locație, nr.
zile/deplasare, nr. de
persoane/excursie etc.)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

1.2.

Servicii organizare activități /
evenimente organizate pentru
beneficiari (detaliati: festival,
expoziție, concurs etc.;
menționați tip eveniment, nr.
De participanți etc.)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

1.3.

Servicii asigurare hrană pentru
beneficiari (detaliati: nr.
Beneficiari)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

1.4.

Servicii închiriere sală
eveniment (detaliati: locatie, nr
de persoane, etc)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

...

...

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE
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2.1.

Materiale
consumabile/birotică* pentru
activitățile propuse prin miniproiect (detaliati: cretă,
markere tablă, etc.)

2.2.

Materiale educaționale pentru
activitățile propuse prin miniproiect (detaliati: reviste, cărți,
etc.)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

2.3.

Pachete/premii destinate
beneficiarilor (detaliati: pachete
cu materiale de igienă
personală - periuță de dinți,
pastă de dinți, săpun,
deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte;
pachete rechizite școlare
inclusiv sub forma de premii în
obiecte etc.)

2.4.

Alte costuri de participare la
activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati:
bilete muzee, teatru etc.)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

...

...

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie,
tip transport, nr de persoane)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]
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3.2.

Transport beneficiari la
activitățile curente ale
proiectului (detaliati:
combustibil,
bilete/abonamente, închiriere
mijloace de transport etc.)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

...

...

4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

Organizare eveniment
promovare (detaliați nr. și tip
evenimente, nr.
participanți/eveniment etc.)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

4.2.

Materiale promoționale
(detaliati: tip, nr. Bucăți: 5
magneți, 10 afișe, 10 pliante, 10
brelocuri, etc)

[menționați după caz număr,
data și valoare document
justificativ]

...

...

* spre exemplu: ordine de deplasare, ordine de plată, bonuri fiscale, facturi, deconturi de cheltuieli, etc.
1.2. Modificări
[dacă este cazul, prezentați și justificați orice transfer de sume operate între liniile bugetului aprobat, în
condițiile Contractului, prezentând forma actualizată a bugetului Aplicației de finanțare, în urma operării
acestor modificări]
_________________________ [numele, prenumele reprezentantului legal]

_________________________ [funcția reprezentantului legal]

_________________________ [semnătura reprezentantului legal]
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Anexa 11- Raport final privind activitățile organizate în cadrul mini-proiectului de
practică individual
Nr. Înreg. Școala ...../.........................

Nr. Înreg. ISJ BN ...../.........................

[data elaborării raportului]

RAPORT FINAL PRIVIND ACTIVITĂŢILE
ORGANIZATE ÎN CADRUL MINIPROIECTULUI
“....................................................”

Titlul miniproiectului
Codul miniproiectului
ȘCOALA BENEFICIARĂ
Numărul/ data contractului de
acordare a subvenției
Perioada de derulare
Data finalizării activităților*

*Raportul se depune în termen de maxim o lună de la finalizarea activităților
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1. Activități derulate în cadrul mini-proiectului
[Se vor detalia activitățile conform Aplicației de finanțare și se va indica gradul de realizare al fiecăreia,
raportat la cele asumate prin aplicație, justificându-se modificările, acolo unde este cazul; tabelul se va
replica pentru fiecare activitate/sub-activitate].
CONFORM APLICAȚIE
Cod

EFECTIV REALIZAT

activitate/sub-

activitate:
Denumire

activitate/sub-

activitate:
a) Durata:

[vă

rugăm

să

prezentați

durata

activității/sub-activității,
comparație

cu

cele

prin
stabilite

prin

Aplicație]
b) Loc de desfășurare:

[vă rugăm să prezentați locul de
desfășurare a activității/sub-activității,
prin comparație cu cele stabilite prin
Aplicație]

c) Descriere:

[vă rugăm să prezentați modalitatea de
desfășurare a activității/sub-activității,
prin comparație cu cele stabilite prin
Aplicație]

d) Grup țintă implicat:

[vă rugăm să prezentați grupul țintă
rezultat în urma derulării activității/subactivității, prin comparație cu cel stabilit
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prin Aplicație]
e) Indicatori:

[vă rugăm să prezentați indicatorii
rezultați în urma derulării
activității/sub-activității, prin
comparație cu cei stabiliți prin Aplicație]

f) Responsabili
activitate:

[vă rugăm să prezentați echipa
implicată în derularea activității/subactivității, prin comparație cu cea
stabilită prin Aplicație]

g) Rezultate concrete:

[vă rugăm să prezentați rezultatele
imediate, concrete, măsurabile ale
activității/sub-activității, prin
comparație cu cele propuse prin
Aplicație]

h) Surse de verificare:

[vă rugăm să prezentați sursele de verificare a informațiilor de mai sus,
așa cum pot fi acestea consultate în orice moment la sediul dvs, pentru
fiecare secțiunile a) – g) de mai sus; sursele de verificare includ, fără a
se limita la: documente relevante

care prezintă modul în care

activitățile au fost realizate, spre exemplu fotografii realizate în timpul
activităților, comunicate de presă și/ sau articole și/ sau anunțuri
publicate pe site-urile/ paginile de social media ale entităților
participante la activitățile miniproiectului sau pe alte site-uri/ pagini de
social media, în legătură cu aceste activități, materiale de informare/
produse de comunicare realizate/ folosite în timpul activităților, liste de
prezență, certificate de participare, etc]
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2. Grupul țintă realizat în cadrul mini-proiectului

Nr.
crt.

1.

2.

Categorie de grup țintă

-

femei

-

bărbați

-

femei

-

bărbați

Planificat
(potrivit
Aplicației
de
finanțare)

Realizat

Justificarea
diferenței
dintre ceea
ce a fost
planificat și
ceea ce a fost
realizat, dacă
astfel de
diferențe
există

Documente justificative
(surse de verificare)

3. Indicatorii realizati în cadrul mini-proiectului

Nr.
crt.

Indicator

Planificat
(potrivit
Aplicației de
finanțare)

Justificarea
diferenței dintre
ceea ce a fost
Realizat planificat și ceea ce a
fost realizat, dacă
astfel de diferențe
există

Documente justificative
(surse de verificare)

1.
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2.

4. Identificarea și documentarea bunelor practici
[Rezultatele obținute în urma implementării miniproiectului trebuie prezentate astfel încât să poată fi
adaptate la nevoile altora, transferate către domenii noi, susținute după ce perioada de finanțare a luat
sfârșit sau utilizate pentru a influența activitățile și practicile viitoare. Împărtășirea rezultatelor va permite
altor persoane să beneficieze de activitățile și experiențele înregistrate; rezultatele miniproiectului pot servi
ca exemple și sursă de inspirație pentru alte persoane, arătând ceea ce se poate realiza în cadrul școlii cu o
intervenție minimală. Totodată, prezentarea acestora poate duce către o mai bună sensibilizare și
angajare a factorilor de interes și a grupurilor-țintă, către împărtășirea soluțiilor și a know-how-ului
dobândit, influențarea politicilor și practicilor locale sau dezvoltarea de noi parteneriate
Rezultate tangibile ce pot constitui bune practici pot include:
a. abordare sau un model pentru a rezolva o problemă;
b. un instrument sau un produs practic, cum ar fi un Ghid, un instrument de învățare on-line, un
instrument de evaluare, etc;
c. rapoarte sau studii de cercetare
d. studii de caz
e. rapoarte de evaluare
f. materiale informative, precum newsletter (broșuri de informare).
Rezultate intangibile ce pot constitui bune practici pot include:
a. cunoștințele și experiența acumulate de persoanele responsabile cu derularea miniproiectului, sau de
persoanele din grupul țintă;
b. consolidarea competențelor și realizărilor
c. o mai bună sensibilizare culturală;
d. implementarea de practici incluzive; etc.
Rezultatele intangibile sunt de multe ori mai dificil de măsurat. Utilizarea de interviuri, chestionare, teste,
observații sau mecanisme de autoevaluare poate contribui la înregistrarea acestui tip de rezultate].

5. Promovarea rezultatelor
Miniproiectul de față permite derularea unor activităţi punctuale, cu dobândirea, pe parcurs, de către
organizaţiile implicate – școlile – a unor experienţe mai mult sau mai puțin vaste în obținerea și
gestionarea de finanțări externe, în timp ce beneficiarii proiectului sunt conectaţi și implicaţi în activitățile
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dedicate, fiind create la nivelul școlilor și chiar al comunităților procese fluide, coerente, menite să conducă
la obținerea unor rezultate pozitive.
Promovarea rezultatelor are ca țintă multiplicarea lecțiilor învățate, a bunelor practici cumulate și
documentate, cu scopul multiplicării experienței dobândite, de preferat la un nivel superior și al stabilirii
unor parteneriate durabile la nivelul comunității.
Având în vedere aceste considerente, Beneficiarul va detalia măsurile de sustenabilitate identificate,
propuse și /sau adoptate la nivelul școlii.
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1. Costurile activităţilor derulate
5.1.Situația financiară a miniproiectului:

1

COSTURI CU SERVICII NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii organizare excursii (detaliați:
locație, nr. zile/deplasare, nr. de
persoane/excursie etc.)

1.2.

Servicii organizare activități /
evenimente organizate pentru
beneficiari (detaliati: festival,
expoziție, concurs etc.; menționați
tip eveniment, nr. De participanți
etc.)

1.3.

1.4.

Valoare
aprobată

Valoare cheltuită

Document
justificativ

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]
[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

Servicii asigurare hrană pentru
beneficiari (detaliati: nr. Beneficiari)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

Servicii închiriere sală eveniment
(detaliati: locatie, nr de persoane,
etc)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

...

...

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE
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Materiale consumabile/birotică*
pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: cretă,
markere tablă, etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

2.2.

Materiale educaționale pentru
activitățile propuse prin mini-proiect
(detaliati: reviste, cărți, etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

2.3.

Pachete/premii destinate
beneficiarilor (detaliati: pachete cu
materiale de igienă personală periuță de dinți, pastă de dinți,
săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete
rechizite școlare inclusiv sub forma
de premii în obiecte etc.)

2.4.

Alte costuri de participare la
activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati:
bilete muzee, teatru etc.)

2.1.

...

...

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip
transport, nr de persoane)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]
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3.2.

Transport beneficiari la activitățile
curente ale proiectului (detaliati:
combustibil, bilete/abonamente,
închiriere mijloace de transport etc.)

...

...

4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

4.2.

...

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

Organizare eveniment promovare
(detaliați nr. și tip evenimente, nr.
participanți/eveniment etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

Materiale promoționale (detaliati:
tip, nr. Bucăți: 5 magneți, 10 afișe,
10 pliante, 10 brelocuri, etc)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

...

* spre exemplu: ordine de deplasare, ordine de plată, bonuri fiscale, facturi, deconturi de cheltuieli, etc.
5.2. Modificări
[dacă este cazul, prezentați și justificați orice transfer de sume operate între liniile bugetului aprobat, în
condițiile Contractului, prezentând forma actualizată a bugetului Aplicației de finanțare, în urma operării
acestor modificări]
_________________________ [numele, prenumele reprezentantului legal]

_________________________ [funcția reprezentantului legal]

_________________________ [semnătura reprezentantului legal]
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Anexa 12- Raport intermediar financiar în cadrul mini-proiectului de practică integrat
Nr. Înreg. Școala ...../.........................

Nr. Înreg. ISJ BN ...../.........................

[data elaborării raportului]

RAPORT INTERMEDIAR FINANCIAR
ÎN CADRUL MINIPROIECTULUI
“....................................................”

Titlul miniproiectului
Codul miniproiectului
ȘCOALA BENEFICIARĂ
Numărul/ data contractului de
acordare a subvenției
Perioada de derulare*

*Raportul se depune la jumătatea perioadei de implementare a activităților
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1. Costurile activităţilor derulate
1.1. Situația financiară a miniproiectului:

1

COSTURI CU SERVICII NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii organizare excursii (detaliați:
locație, nr. zile/deplasare, nr. de
persoane/excursie etc.)

1.2.

Servicii organizare activități /
evenimente organizate pentru
beneficiari (detaliati: festival,
expoziție, concurs etc.; menționați
tip eveniment, nr. De participanți
etc.)

Valoare
aprobată

Valoare cheltuită

Document
justificativ

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]
[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

1.3.

Servicii asigurare hrană pentru
beneficiari (detaliati: nr. Beneficiari)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

1.4.

Servicii închiriere sală eveniment
(detaliati: locatie, nr de persoane,
etc)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

...

...

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE
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2.1.

Materiale consumabile/birotică*
pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: cretă,
markere tablă, etc.)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

2.2.

Materiale educaționale pentru
activitățile propuse prin mini-proiect
(detaliati: reviste, cărți, etc.)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

2.3.

Pachete/premii destinate
beneficiarilor (detaliati: pachete cu
materiale de igienă personală periuță de dinți, pastă de dinți,
săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete
rechizite școlare inclusiv sub forma
de premii în obiecte etc.)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

2.4.

Alte costuri de participare la
activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati:
bilete muzee, teatru etc.)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

...

...

3

COSTURI DE DEPLASARE

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip
transport, nr de persoane)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

3.2.

Transport beneficiari la activitățile
curente ale proiectului (detaliati:
combustibil, bilete/abonamente,
închiriere mijloace de transport etc.)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

...

...
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4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

Organizare eveniment promovare
(detaliați nr. și tip evenimente, nr.
participanți/eveniment etc.)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

4.2.

Materiale promoționale (detaliati:
tip, nr. Bucăți: 5 magneți, 10 afișe,
10 pliante, 10 brelocuri, etc)

[menționați după
caz număr, data și
valoare document
justificativ]

...

...

* spre exemplu: ordine de deplasare, ordine de plată, bonuri fiscale, facturi, deconturi de cheltuieli, etc.
1.2. Modificări
[dacă este cazul, prezentați și justificați orice transfer de sume operate între liniile bugetului aprobat, în
condițiile Contractului, prezentând forma actualizată a bugetului Aplicației de finanțare, în urma operării
acestor modificări]
_________________________ [numele, prenumele reprezentantului legal]
_________________________ [funcția reprezentantului legal]
_________________________ [semnătura reprezentantului legal]
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Anexa 13- Raport final privind activitățile organizate în cadrul mini-proiectului de
practică integrat
Nr. Înreg. Școala ...../.........................

Nr. Înreg. ISJ BN ...../.........................

[data elaborării raportului]

RAPORT FINAL PRIVIND ACTIVITĂŢILE
ORGANIZATE ÎN CADRUL MINIPROIECTULUI
“....................................................”

Titlul miniproiectului
Codul miniproiectului
ȘCOALA BENEFICIARĂ
Numărul/ data contractului de
acordare a subvenției
Perioada de derulare
Data finalizării activităților*

*Raportul se depune în termen de maxim o lună de la finalizarea activităților.

6. Activități derulate în cadrul mini-proiectului
[Se vor detalia activitățile conform Aplicației de finanțare și se va indica gradul de realizare al fiecăreia,
raportat la cele asumate prin aplicație, justificându-se modificările, acolo unde este cazul; tabelul se va
replica pentru fiecare activitate/sub-activitate].
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CONFORM APLICAȚIE
Cod

activitate/

EFECTIV REALIZAT

sub-

activitate:
Denumire activitate/ subactivitate:
i)

Durata:

[vă

rugăm

să

prezentați

durata

activității/sub-activității, prin comparație
cu cele stabilite prin Aplicație]
j)

Loc de desfășurare:

[vă

rugăm

să

prezentați

locul

de

desfășurare a activității/sub-activității,
prin comparație cu cele stabilite prin
Aplicație]
k) Descriere:

[vă rugăm să prezentați modalitatea de
desfășurare a activității/sub-activității,
prin comparație cu cele stabilite prin
Aplicație]

l)

Grup țintă implicat:

[vă rugăm să prezentați grupul țintă
rezultat în urma derulării activității/subactivității, prin comparație cu cel stabilit
prin Aplicație]

m) Indicatori:

[vă rugăm să prezentați indicatorii
rezultați în urma derulării activității/subactivității, prin comparație cu cei stabiliți
prin Aplicație]
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n) Responsabili

[vă rugăm să prezentați echipa implicată

activitate:

în derularea activității/sub-activității, prin
comparație cu cea stabilită prin Aplicație]

o) Rezultate concrete:

[vă rugăm să prezentați rezultatele
imediate, concrete, măsurabile ale
activității/sub-activității, prin comparație
cu cele propuse prin Aplicație]

p) Surse de verificare:

[vă rugăm să prezentați sursele de verificare a informațiilor de mai sus,
așa cum pot fi acestea consultate în orice moment la sediul dvs, pentru
fiecare secțiunile a) – g) de mai sus; sursele de verificare includ, fără a se
limita la: documente relevante care prezintă modul în care activitățile au
fost realizate, spre exemplu fotografii realizate în timpul activităților,
comunicate de presă și/ sau articole și/ sau anunțuri publicate pe siteurile/ paginile de social media ale entităților participante la activitățile
miniproiectului sau pe alte site-uri/ pagini de social media, în legătură cu
aceste activități, materiale de informare/ produse de comunicare
realizate/ folosite în timpul activităților, liste de prezență, certificate de
participare, etc]

7. Grupul țintă realizat în cadrul mini-proiectului

Nr.
crt.

Categorie de grup țintă

Planificat
(potrivit
Aplicației de
finanțare)

Realizat

Justificarea
diferenței dintre
ceea ce a fost
planificat și ceea
ce a fost realizat,
dacă astfel de
diferențe există

Documente
justificative (surse
de verificare)

1.
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2.

-

femei

-

bărbați

-

femei

-

bărbați

8. Indicatorii realizati în cadrul mini-proiectului
9. Identificarea și documentarea bunelor practici
[Rezultatele obținute în urma implementării miniproiectului trebuie prezentate astfel încât să poată fi
adaptate la nevoile altora, transferate către domenii noi, susținute după ce perioada de finanțare a luat
sfârșit sau utilizate pentru a influența activitățile și practicile viitoare. Împărtășirea rezultatelor va permite
altor persoane să beneficieze de activitățile și experiențele înregistrate; rezultatele miniproiectului pot servi
ca exemple și sursă de inspirație pentru alte persoane, arătând ceea ce se poate realiza în cadrul școlii cu o
intervenție minimală. Totodată, prezentarea acestora poate duce către o mai bună sensibilizare și
angajare a factorilor de interes și a grupurilor-țintă, către împărtășirea soluțiilor și a know-how-ului
dobândit, influențarea politicilor și practicilor locale sau dezvoltarea de noi parteneriate
Rezultate tangibile ce pot constitui bune practici pot include:
g. abordare sau un model pentru a rezolva o problemă;
h. un instrument sau un produs practic, cum ar fi un Ghid, un instrument de învățare on-line, un
instrument de evaluare, etc;
i. rapoarte sau studii de cercetare
j. studii de caz
k. rapoarte de evaluare
l. materiale informative, precum newsletter (broșuri de informare).
Rezultate intangibile ce pot constitui bune practici pot include:
e. cunoștințele și experiența acumulate de persoanele responsabile cu derularea miniproiectului, sau de
persoanele din grupul țintă;
f. consolidarea competențelor și realizărilor
g. o mai bună sensibilizare culturală;
h. implementarea de practici incluzive; etc.
Rezultatele intangibile sunt de multe ori mai dificil de măsurat. Utilizarea de interviuri, chestionare, teste,
observații sau mecanisme de autoevaluare poate contribui la înregistrarea acestui tip de rezultate].
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10. Promovarea rezultatelor
Miniproiectul de față permite derularea unor activităţi punctuale, cu dobândirea, pe parcurs, de către
organizaţiile implicate – școlile – a unor experienţe mai mult sau mai puțin vaste în obținerea și
gestionarea de finanțări externe, în timp ce beneficiarii proiectului sunt conectaţi și implicaţi în activitățile
dedicate, fiind create la nivelul școlilor și chiar al comunităților procese fluide, coerente, menite să conducă
la obținerea unor rezultate pozitive.
Promovarea rezultatelor are ca țintă multiplicarea lecțiilor învățate, a bunelor practici cumulate și
documentate, cu scopul multiplicării experienței dobândite, de preferat la un nivel superior și al stabilirii
unor parteneriate durabile la nivelul comunității.
Având în vedere aceste considerente, Beneficiarul va detalia măsurile de sustenabilitate identificate,
propuse și /sau adoptate la nivelul școlii.
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2. Costurile activităţilor derulate
10.1.

1

Situația financiară a miniproiectului:

COSTURI CU SERVICII NECESARE
REALIZĂRII PROPRIU-ZISE A
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

1.1.

Servicii organizare excursii (detaliați:
locație, nr. zile/deplasare, nr. de
persoane/excursie etc.)

1.2.

Servicii organizare activități /
evenimente organizate pentru
beneficiari (detaliati: festival,
expoziție, concurs etc.; menționați
tip eveniment, nr. De participanți
etc.)

1.3.

1.4.

Valoare
aprobată

Valoare cheltuită

Document
justificativ

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]
[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

Servicii asigurare hrană pentru
beneficiari (detaliati: nr. Beneficiari)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

Servicii închiriere sală eveniment
(detaliati: locatie, nr de persoane,
etc)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

...

2

COSTURI BUNURI SI ALTE
MATERIALE NECESARE REALIZĂRII
PROPRIU-ZISE A ACTIVITĂȚILOR
PROPUSE
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Materiale consumabile/birotică*
pentru activitățile propuse prin
mini-proiect (detaliati: cretă,
markere tablă, etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

2.2.

Materiale educaționale pentru
activitățile propuse prin mini-proiect
(detaliati: reviste, cărți, etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

2.3.

Pachete/premii destinate
beneficiarilor (detaliati: pachete cu
materiale de igienă personală periuță de dinți, pastă de dinți,
săpun, deodorant etc.; pachete cu
îmbrăcăminte/încălțăminte; pachete
rechizite școlare inclusiv sub forma
de premii în obiecte etc.)

2.4.

Alte costuri de participare la
activități pentru
beneficiari/însoțitori (detaliati:
bilete muzee, teatru etc.)

...

...

3

COSTURI DE DEPLASARE

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

3.1.

Deplasare ... (detaliati: locatie, tip
transport, nr de persoane)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

3.2.

Transport beneficiari la activitățile
curente ale proiectului (detaliati:
combustibil, bilete/abonamente,
închiriere mijloace de transport etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

...

...
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4

COSTURI PENTRU PENTRU
INFORMARE SI DISEMINARE

4.1.

Organizare eveniment promovare
(detaliați nr. și tip evenimente, nr.
participanți/eveniment etc.)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

4.2.

Materiale promoționale (detaliati:
tip, nr. Bucăți: 5 magneți, 10 afișe,
10 pliante, 10 brelocuri, etc)

[menționați după
caz număr, data
și valoare
document
justificativ]

...

...

* spre exemplu: ordine de deplasare, ordine de plată, bonuri fiscale, facturi, deconturi de cheltuieli, etc.
5.2. Modificări
[dacă este cazul, prezentați și justificați orice transfer de sume operate între liniile bugetului aprobat, în
condițiile Contractului, prezentând forma actualizată a bugetului Aplicației de finanțare, în urma operării
acestor modificări]
_________________________ [numele, prenumele reprezentantului legal]
_________________________ [funcția reprezentantului legal]
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_________________________ [semnătura reprezentantului legal]
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Anexa 14- Glosar de termeni
Nr.

Termen

Înțeles

Acord de Asociere în
Proiect

Acordul semnat de școala beneficiară cu ISJ Bistrița Năsăud, în

2.

Beneficiar

3.

Buget

4.

Cheltuieli

5.

Cheltuieli eligibile

Aplicantul căruia i se atribuie contractul de finanțare
nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției de miniproiecte de practică.
Totalitatea veniturilor și cheltuielilor estimată pentru
implementarea mini-proiectului de practică pe toată perioada
de activitate, dar și pentru perioada de sustenabilitate.
Reprezintă banii necesari pentru a procura anumite
materiale, obiecte sau servicii în vederea implementării miniproiectului de practică, atingerii scopului și obiectivelor
propuse prin activitățile propuse.
Cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea
nerambursabilă, sunt necesare pentru implementarea

Crt.
1.

calitate de partener asociat în cadrul proiectului cod 106557.

mini-proiectului de practică, sunt prevăzute în cadrul
contractului de finanțare în conformitate cu principiile
unui management financiar solid.
Contract de finanțare
nerambursabilă

7.

Domeniu de interes

8.

Dubla finanțare
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Contract încheiat, în condițiile legii, între ISJ BN, în calitate de
autoritate finanțatoare în contextul proiectului POCU ”Proces
educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile
bistrițene”, cod MY SMIS: POCU 74/6/18/106557 și
beneficiar, prin reprezentantul său legal, respectiv directorul
instituției școlare.
Domeniu tematic derivat din prioritățile orizontale.
*Finanțarea
simultană
pentru
aceleași
activități/scop/obiective de două sau mai multe ori, din
diferite surse financiare locale, regionale, naționale, europene
sau/și internaționale, rambursabile sau nerambursabile.
Indicatori ai dublei finanțări în cazul unei propuneri de miniproiect de practică pot și următoarele situații:
-se identifică pasaje de text similare sau identice cu alte
propuneri de mini-proiecte de practică depuse de alte

9.

Dublă finanțare

10.

Finanțare nerambursabilă

11.

Grup țintă

12.

Prioritate orizontală

13.

Solicitant eligibil

14.

Zile

instituții școlare eligibile;
- se identifică pasaje de text similare sau identice cu alte
propuneri de mini-proiecte de practică diferite, dar depuse de
același Aplicant, la aceeași rundă sau în runde de aplicație
diferite.
Finanțarea unei activități (aceleași activități) de două ori, din
două surse diferite.
Alocație financiară cu o valoare prestabilită, fixă și directă, în
vederea implementării de către persoane fizice sau persoane
juridice fără scop patrimonial a unor mini-proiecte
educaționale de practică ce contribuie la realizarea unor
acțiuni/activități/evenimente cu impact pozitiv la nivelul
tuturor actorilor educaționali, dar și la nivelul comunității
locale, regionale, naționale.
Grup uman afectat de nevoia identificată și pentru care
implementarea mini-proiectului de practică oferă un posibil
răspuns, în sensul eliminării sau diminuării parțiale a acesteia.
Arie tematică în cadrul căreia trebuie să se înscrie
propunerile de mini-proiecte de practică pentru a fi eligibile și
care reprezintă priorități tematice ce optimizează șansele
unui impact in cascadă, la nivel individual, instituțional și
comunitar, în arii de interes național și european.
Orice persoană fizică cu cetățenia română care lucrează cu
contract de muncă pe o perioadă nedeterminată sau
determinată într-una din instituțiile școlare eligibile, parte a
proiectului POCU ”Proces educațional optimizat prin activități
de mentorat în școlile bistrițene”, cod MY SMIS: POCU
74/6/18/106557, și care depune în numele și pentru
instituția școlară la care este afiliat, asumându-și rolul de
coordonator, unul sau mai multe propuneri de mini-proiecte
de practică, în vederea selectării, aprobării și finanțării
acestuia/acestora din fonduri nerambursabile, fonduri puse la
dispoziție prin proiectul POCU ”Proces educațional optimizat
prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cod MY SMIS:
POCU 74/6/18/106557.
Zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede

Page

178

expres că sunt zile lucrătoare.
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Anexa 15-Referințe utile și date de contact
Nr.Crt.
1.

Instituții implicate
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Bistrița, Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 5, 420080
Tel. 0263 213 529
Fax: 0263/216654
isjbn@isjbn.ro
https://www.isjbn.ro/

2.

SC C&T Strategic Bussines Partner SRL
București, sector 6, Strada valea Argeșului , Nr.12, bloc M25, ap. 56
Tel. 0735550720
office.sbp@gmail.com
http://ct-strategic.ro/

3.

CSEI NR. 1 Bistrița
Bistrița, Str. Alba Iulia, nr. 20 bis, 420178
Tel. 0263237038
speciala1_scoala@yahoo.com
http://csei1bistrita.com/

4.

CSEI nr. 2 Bistrița
Bistrița, str. Toamnei nr. 2 bis, 420171
Tel: 0263 237 233
Fax: 0263 237 234
csei2bn@yahoo.com
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http://www.csei2bn.ro/
5.

CSEI Lacrima
Bistrița, cart. Unirea, 264, 420005
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Obs.

Tel: 0263 228 136
scoalalacrima@yahoo.com
https://www.scoalalacrima.ro/
6.

CSEI Beclean
Beclean, str. Grigore Silaşi, nr.5.
Tel/fax: 0263343132
csei.beclean@yahoo.com
http://www.cseibeclean.ro/

7.

Școala Gimnazială ”Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz Băi
Sîngeorz-Băi, Str. Republicii nr. 38,
Tel. 0263/370249
sgsingeorzbai@yahoo.com
http://scoalaartemiupubliualexi.ro/

8.

Școala Gimnazială Nimigea de jos
Nimigea de Jos. strada Principală, nr. 450
Tel./Fax: 0263381006
scoala.nimigea@yahoo.com
http://www.scoalanimigea.ro/

9.

Școala Gimnazială Șieu Măgheruș
Șieu - Măgheruş , Str. Principală, nr. 117, 427295
Tel./fax: 0263 277038
scoalasieumagherus@yahoo.com
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