
 

           Proiect 

Nr. 264 din 15.12.2021 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Proiectului „Reușim împreună”  

 

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de          .12.2021, 

 urmare adresei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani nr. 372 din 

02.12.2021 prin care se solicită aprobarea Proiectului „Reușim împreună”, 

analizând Referatul de aprobare nr. 22378 din 15.12.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

„Reușim împreună”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 22379 din 15.12.2021 al Direcției 

Dezvoltare şi Promovare și  Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Reușim împreună”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin 

Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului, în sumă de 92.392 euro (respectiv 456.970,83 

lei, calculat la cursul InforEuro din luna octombrie 2021 de 4,946 lei/euro), din care: valoare totală 

eligibilă de 92.392 euro și valoare totală neeligibilă în cuantum de 0 euro. 

Art. 3 Se împuternicește directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Botoșani să semneze toate actele necesare implementării proiectului. 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

             PREŞEDINTE,                Avizat pentru legalitate: 

 Doina-Elena  FEDEROVICI                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoșani, 

Nr._______ din________2021 



Nr. 22378 din 15.12.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani a solicitat prin adresa nr. 372 

din 02.12.2021 aprobarea Proiectului „Reușim împreună”. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani a încheiat cu Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Contractul 

de Finanțare nr. 2020-EY-PICR-0002, pentru realizarea activităților proiectului „Reușim împreună”. 

Acest proiect a fost depus în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și 

Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE ale Statelor Donatoare 

Liechtenstein, Islanda, Norvegia – Mecanismul Financiar 2014-2021. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani, în calitate de coordonator, 

are ca parteneri: Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Dorohoi, Liceul ”Ștefan D. Luchian” 

Ștefănești, Școala Gimnazială ”Nicolae Călinescu” Coșula, Școala Gimnazială Nr. 1 Albești și Școala 

Gimnazială Nr. 2 Botoșani. 

Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a școlilor de  a asigura o incluziune 

efectivă a copiilor romi. Proiectul se va derula pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 01.10.2021 

până la 30.09.2022. 

Finanțarea va fi în sumă maximă de 92.392 euro, respectiv 456.970,83 lei (calculat la cursul 

InforEuro din luna octombrie 2021 de 4,946 lei/euro), din care 85% reprezintă grant SEE (78.533,20 

euro, respectiv 388.425,21 lei), iar 15% reprezintă cofinanțarea din bugetul național (13.858,80 euro, 

respectiv 68.545,62 lei). Cheltuielile  neeligibile sunt în cuantum de 0 euro. 

Capitolele bugetare incluse sunt:  

- Managementul și implementarea proiectului: 21.000 euro; 

- Costuri de personal pentru formare/ elaborare de produse intelectuale și/sau activități 

extracurriculare: 44.992 euro; 

- Organizare activități extracurriculare pentru elevi: 22.000 euro; 

- Costuri de transport pentru participanți activități extracurriculare: 4.400 euro.  

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest 

scop. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena  FEDEROVICI 
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Direcţia Dezvoltare şi Promovare               Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

Nr. 22379 din 15.12.2021 

   

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani a încheiat cu Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

Contractul de Finanțare nr. 2020-EY-PICR-0002, pentru realizarea activităților proiectului 

„Reușim împreună”. 

 Acest proiect a fost depus în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și 

Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE ale Statelor Donatoare 

Liechtenstein, Islanda, Norvegia – Mecanismul Financiar 2014-2021. 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani, în calitate de coordonator, 

are ca parteneri: Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Dorohoi, Liceul ”Ștefan D. Luchian” 

Ștefănești, Școala Gimnazială ”Nicolae Călinescu” Coșula, Școala Gimnazială Nr. 1 Albești și 

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani. 

Scopul proiectului este creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o 

incluziune efectivă a copiilor romi. Proiectul se va derula pentru o perioadă de 12 luni, începând 

cu 01.10.2021 până la 30.09.2022. 

Obiectivele urmărite sunt: 

O1: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive într-un mediu 

multicultural, prin formarea a 60 de profesori care lucrează cu copiii romi, în 5 școli din județul 

Botoșani, în 12 luni; 

O2: Optimizarea calității și relevanței educației și  formării prin elaborarea a 6 noi 

curriculum-uri pentru un mediu incluziv și multicultural, în 5 școli din județul Botoșani, în 12 

luni; 

O3: Creșterea gradului de conștientizare referitor la discriminare prin participarea la 

activitățile comune a 70 de părinți romi și români din 5 școli din județul Botoșani; 

O4: Formarea unor conduite prosociale prin care este stimulată implicarea elevilor în 

situații de discriminare pasivă și activă a 200 de elevi romi și români, din 5 școli, pe parcursul a 

12 luni; 

O5: Îmbunătățirea competențelor relaționale la 200 de elevi, 60 de profesori și 70 de părinți 

într-un mediu multicultural prin formarea unor abilități de sustenabilitate socială, în 5 școli din 

județul Botoșani. 

Tipurile de activități prevăzute în cadrul proiectului sunt: 

- formări făcute cu profesorii pentru educația centrată pe elev într-un mediu incluziv și 

multicultural, modelarea psiho-emoțională în vederea combaterii discriminării; 

- opționale axate pe toleranță, identitate multietnică, activități sportive și emoții pozitive, 

încorporarea elementelor de TIC moderne în cultura minorităților, adaptarea științelor la cultura 

de învățare a etniei rome; 
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- activități desfășurate cu părinții și elevii, prin care se realizează eliminarea stereotipurilor, 

prejudecăților și conștientizarea referitor la discriminare. 

Rezultatele așteptate sunt: 

- 90% din profesori declară abilități/ competențe îmbunătățite/dezvoltate pentru includerea 

copiilor romi; o diminuare a actelor de discriminare la adresa elevilor romi din partea profesorilor 

din școală cu minim 15%; 

- rezultate școlare ameliorate, o creștere a numărului materialelor curriculare și didactice, 

un climat pozitiv de învățare, un număr crescut de participări a elevilor în activități extracuriculare; 

- existența unei platforme a proiectului care va putea fi accesată și consultată de cei 

interesați de câte ori vor avea nevoie. 

Finanțarea va fi în sumă maximă de 92.392 euro, respectiv 456.970,83 lei (calculat la 

cursul InforEuro din luna octombrie 2021 de 4,946 lei/euro), din care 85% reprezintă grant SEE 

(78.533,20 euro, respectiv 388.425,21 lei), iar 15% reprezintă cofinanțarea din bugetul național 

(13.858,80 euro, respectiv 68.545,62 lei). Cheltuielile  neeligibile sunt în cuantum de 0 euro. 

Capitolele bugetare incluse sunt:  

- Managementul și implementarea proiectului: 21.000 euro; 

- Costuri de personal pentru formare/ elaborare de produse intelectuale și/sau activități 

extracurriculare: 44.992 euro; 

- Organizare activități extracurriculare pentru elevi: 22.000 euro; 

- Costuri de transport pentru participanți activități extracurriculare: 4.400 euro.  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani a solicitat prin adresa nr. 

372 din 02.12.2021 aprobarea Proiectului „Reușim împreună”. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale 

pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de 

hotărâre, în forma prezentată. 

  

 

                   Director executiv,                                            Director executiv, 

                     Otilia  MORUZ                                               Amalia MARIAN 

 
 

 

 


