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Cerere de finantare 
Runda de finantare: „Investiţii pentru comunităti durabile” 

Program ”Investiţie în Mediul Rural”, ediţia 2016 -2017 
 

 
 
SECŢIUNEA I. PAGINA INTRODUCTIVĂ 

 
1. TITLUL PROIECTULUI 

„PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR” 

 
2. DATE DE CONTACT ALE ORGANIZAȚIEI  

Numele organizației / 
grupului 

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi 
şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate 
„EEUURROOAACCTTIIVV” 

Adresa poștală Suceava, Str. Dragoş Vodă, nr.13 

Telefon 0743203716, 0230/520093 

Email euroactiv_institutionalizati@yahoo.com  

Site / Blog / profil rețele 
sociale 

http://euroactivsuceava.blogspot.ro / 
https://www.facebook.com/EUROACTIV-Suceava-
574457382577495/?fref=photo  

Numele și funcția 
reprezentantului legal (doar 
pentru ONG) 

GRECIUC MIHAI –PREŞEDINTE 

Email și număr de telefon 
reprezentant legal (ONG)  

mihaigreciuc@yahoo.com tel. 0743203716 

Numele și funcția persoanei 
de contact pentru proiect (în 
cazul ONG, dacă este alta 
decât reprezentantul legal) 

Bolohan Romeo – asistent social 

Email și număr de telefon 
persoana de contact proiect 
(în cazul ONG, dacă e alta 
decât reprezentantul legal) 

romeobolohan@gmail.com,dtel..0744188600, 
https://romeobolohan.com/articles-in-the-media-articole-
in-mass-media/  

 
 
3. PARTENERI ÎN PROIECT (DACĂ E CAZUL) 

Denumirea partenerului Adresa poștală, e-mail, 
telefon 

Persoana care reprezintă 
partenerul în proiect 

1. Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Suceava prin 
Centrele de Plasament din 
Solca, Gura Humorului 

b-dul. George Enescu,  
nr.16 A, Suceava 
Tel. 0230520172 
E-mail: office@dpcsv.ro 

Cojocaru Cristina – 
director DGASPC - 
Suceava 

mailto:euroactiv_institutionalizati@yahoo.com
http://euroactivsuceava.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/EUROACTIV-Suceava-574457382577495/?fref=photo
https://www.facebook.com/EUROACTIV-Suceava-574457382577495/?fref=photo
mailto:mihaigreciuc@yahoo.com
mailto:romeobolohan@gmail.com
https://romeobolohan.com/articles-in-the-media-articole-in-mass-media/
https://romeobolohan.com/articles-in-the-media-articole-in-mass-media/
mailto:office@dpcsv.ro
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2. Colegiul Naţional „Petru 
Rareş” Suceava 

Str. Mihai Viteazul, Suceava 
Tel. 0230 520 822 
E-mail: cnpr@warpnet.ro  

Greculeac Anca – director 
adjunct 

3.  Agenţia Judeţeană pentru 
ocuparea Forţei de Muncă 
Suceava 

Str. Tudor Vladimirescu, f.n.  
Tel: 0230/523279;  
E-mail: ajofm@sv.anofm.ro   

Sofroni Simona– director 
adjunct 

4. Primăria Pătrăuţi Pătrăuți, Suceava 727155 
Tel. 0230 528020 
E-mail: 
comuna.patrauti@yahoo.com  

Isepciuc Adrian – primar 
Pătrăuţi 

5.Asociaţia PARTENERI 
PENTRU EDUCAŢIE DE 
EXCELENŢĂ Suceava 

Str. Mihai Viteazul, Suceava 
Tel. 0230 520 822 
E-mail: cnpr@warpnet.ro 

Prof. Ştefănescu Narcisa 

 
4. ALTE SURSE DE  FINANȚARE ALE ORGANIZAȚIEI, dacă este cazul (ex. sponsorizări 

obținute de la alte instituții, fundații, companii, finanțări europene etc.) 
Cursurile de iniţiere IT şi web design vor fi susţinute de Asociaţia PARTENERI 
PENTRU EDUCAŢIE DE EXCELENŢĂ – Suceava. 
 
 

5. LOCUL / LOCURILE DE DESFĂȘURARE A(LE) PROIECTULUI: 
Localitate, județ 

Judeţul Suceava: Centrele de Plasament din Solca şi Gura Humorului,  Primăria din 
localitatea Pătrăuţi, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, sediul asociaţiilor 
„EUROACTIV” şi PARTENERI PENTRU EDUCAŢIE DE EXCELENŢĂ din Suceava. 

 
6. DURATA PROIECTULUI: 

 De specificat lunile și durata proiectului (luna/an) 

15 august 2016 – 30 mai 2017 

 
 
SECŢIUNEA II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
7. REZUMATUL PROIECTULUI 

Scurtă descriere a problemei, a scopului proiectului și a principalelor activități. Maximum 
30 de rânduri 

         Proiectul „PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR” se adresează tinerilor din 2 Centre de 
Plasament şi dintr-o comunitate rromă din judeţul Suceava aflaţi în ani terminali care 
sunt obligaţi prin lege să părăsească sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate 
(în cazul tinerilor din centre) sau care, conform tradiţiilor rrome, sunt obligaţi să 
părăsească şcoala. Prin acest proiect ne propunem să ajungem la un număr de 35 de 
beneficiari prin care să realizăm cursuri de consiliere şi orientare profesională, cursuri 
ECDL, cursuri web design, cursuri de bucătar şi cursuri pentru obţinerea permisului auto 
astfel încât aceştia să-şi îmbunătăţească şansele pe piaţa muncii, dar şi la un număr de 
60 de membri, rude ale tinerilor din familiile rrome prin care să le oferim consiliere de 

mailto:cnpr@warpnet.ro
mailto:ajofm@sv.anofm.ro
mailto:comuna.patrauti@yahoo.com
mailto:cnpr@warpnet.ro


  
 

Page 3 of 7 
 

specialitate.  
      Scopul proiectului urmăreşte să îmbunătăţească viaţa socială a tinerilor din mediile 
defavorizate prin creşterea şanselor pe piaţa muncii oferindu-le servicii de consiliere şi 
orientare profesională precum şi cursurile amintite mai sus, care să îi ajute să se 
angajeze mai uşor. 
          Ne propunem ca activităţile proiectului să se desfăşoare pe o perioadă de 10 luni, din 
august 2016 şi până la data de 30 mai 2017. Principalele activităţi  vizate sunt: - pregătirea şi 
lansarea proiectului; -evaluarea iniţială şcolară şi profesională a tinerilor; -editarea unor 
materiale necesare pentru cursurile de formare profesională; -program educaţional pentru 
însuşirea deprinderilor de viaţă independentă; -program educaţional privind integrarea 
profesională a tinerilor; -realizarea site-lui pentru orientarea profesională a beneficiarilor; -
asistarea şi consilierea tinerilor pentru integrarea în şcoli, colegii sau facultăţi; -identificarea 
locurilor de muncă disponibile pentru tinerii din proiect şi/sau înscrierea tinerilor la cursurile 
de calificare/recalificare; -evaluarea proiectului. 

 
8. PROBLEMA IDENTIFICATĂ 
Descrieți problema abordată de proiect, modul în care a fost identificată și în ce fel 
comunitatea este afectată de problemă. Maximum 30 de rânduri 

Anii petrecuţi în mediul instituţionalizat de către tinerii crescuţi în sistemul de protecţie a 
copilului generează dependenţă şi habitusuri sociale neadaptate mediului în care aceştia vor să 
se integreze. 

Anual aproximativ 60 de tineri orfani părăsesc Centrele de Plasament şi familiile asistenţilor 
maternali din judeţul Suceava. Din păcate, cea mai mare parte a acestor tineri fără părinţi şi 
deseori nepregătiţi pentru viaţa adultă, ignoraţi de autorităţi şi marginalizaţi de societatea civilă 
nu se pot adapta în societate, căutându-şi refugii care dezvoltă dependenţa de prostituţie, 
alcoolism, droguri, furt sau crimă. Cele mai multe cazuri de acest gen provin de la Centrele de 
Plasament din Solca şi Gura Humorului, acestea fiind izolate, rar vizitate de susţinători şi cu cele 
mai mari probleme sociale. Una din cele mai dezavantajate localităţi din judeţ este Pătrăuţi 
datorită numărului foarte mare de rromi. Aceasta este o realitate!                 

Cele mai frecvente probleme întâlnite în cazul tinerilor defavorizaţi, atât din centrele de 
plasament cât şi din comunitatea rromă sunt:  lipsa unui loc de muncă adecvat posibilităţilor şi 
capacităţilor individuale, siguranţa unui adăpost, probleme vizând relaţiile interpersonale, 
planificarea familială, pregătirea pentru viaţă pe cont propriu şi chiar lipsa actelor de identitate.  

Din numărul total de tineri care se află în ani terminali şi urmează să părăsească sistemul de 
proiecţie socială al judeţului Suceava, 25 dintre aceştia şi 10 tineri de etnie rromă de la Pătrăuţi 
vor beneficia de activităţile proiectului nostru. 

Problemele enumerate mai sus au dus, în ultimii, la înfiinţarea unor ONG-uri care să apere 
drepturile şi interesele tinerilor instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi, chiar de către unii 
dintre tinerii profesori crescuţi în astfel de instituţii. Din conducerea Asociaţiei EUROACTIV 
Suceava fac parte tineri voluntari, inspectori şcolari, directori de şcoli, profesori emeriţi precum 
şi profesori crescuţi în casele de copii cu rezultate remarcabile. Chiar şi coordonatorul 
proiectului s-a născut şi a trăit în casele de copii, profesor Romeo Bolohan, distins pentru 
rezultatele remarcabile cu Premiul Mentor pentru Excelenţă în Educaţie, Liga Profesorilor 
Excepţionali şi Premiile Calităţii, toate obţinute în anul 2014, iar preşedintele ONG-ului este de 
etnie rromă crescut în acelaşi sistem.  

În urma experienţelor anterioare ale proiectelor derulate de ONG-ul nostru, în cazul unui 
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proiect asemănător, 4 din 7 tineri care au obţinut permisul auto s-au angajat ca şoferi pe 
piaţa muncii. Organizaţia noastră a derulat, în cei 9 ani de viaţă, mai multe proiecte 
finanţate de Consiliul Judeţean Suceava, Banca Mondială prin Agenţia „Împreună”, DJTS 
Suceava, etc şi susţinute de voluntari şi experţi în domeniu. 

 
9. GRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARII PROIECTULUI  
Menționați numărul și cine sunt beneficiarii (direcți și indirecți). 
Maximum 5 rânduri 

Grupul ţinţă al proiectului este format din 35 de tineri din medii defavorizate - 
beneficiari direcţi (25 din Centrele de Plasament de la Solca şi Gura Humorului, iar 10 
tineri de etnie rromă de la Pătrăuţi), iar ca beneficiari indirecţi amintim: aproximativ 30 
de referenţi de educaţie, 140 de copii şi tineri din cele 2 centre, 60 de rude ale tinerilor 
rromi prin care să le oferim consiliere de specialitate.  

 
 
 
 
10. SCOPUL PROIECTULUI 

Formulați scopul proiectului prin raportare la problema identificată (Scopul proiectului este 
schimbarea pe care dorim să o realizăm prin implementarea proiectului). Maximum 20 de 
rânduri. 

Scopul proiectului urmăreşte să îmbunătăţească viaţa socială a tinerilor din mediile 
defavorizate prin creşterea şanselor pe piaţa muncii oferindu-le servicii de consiliere şi 
orientare profesională, cursuri ECDL, cursuri web design, cursuri de bucătar şi pentru 
obţinerea permisului auto. 
Obiectivele specifice sunt:  
O1. Consilierea şi formarea deprinderilor de viaţă independentă a 35 de tineri din grupul 
ţintă timp de 5 luni; 
O2. Îmbunătăţirea competenţelor digitale a 25 tineri din Centrele de Plasament şi de la 
Pătrăuţi prin cursuri de iniţiere IT şi web design timp de 2 luni – 4 module; 
O3. Profesionalizarea 3 tineri prin cursuri de bucătar şi 7 tineri din Centrele de Plasament şi 
de la Pătrăuţi în vederea obţinerii permisului de conducere a automobilului (cat B) prin 20 
ore legislaţie rutieră şi 30 ore de conducere pentru o perioadă de formare de 2 luni. 

 
11. ACTIVITĂȚILE PROPUSE 
Descrieți fiecare activitate având în vedere următoarele aspecte: 
 perioada și locul de desfășurare; 
 modul în care sunt implicați în activitate beneficiarii proiectului și comunitatea; 
 contribuţia activităţii respective la atingerea obiectivelor proiectului; 
 resursele necesare pentru realizarea activității; 
 rezultatele pe care le așteptați în urma activității (de ex. numărul de participanți care 

câștigă abilități noi, beneficiile aduse grupului țintă, schimbările produse ca urmare a 
desfășurării proiectului etc.) 

Activitatea 1. Pregătirea şi lansarea proiectului  
      În cadrul acestei prime activităţi vom organiza o întâlnire comună în vederea lansării 
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oficiale a proiectului. Activitatea va avea loc la sediul asociaţiei noastre în prima lună a 
proiectului (15 – 31  august 2016) unde vor participa toţi partenerii; 
În cadrul acestei activităţi ne propunem să identificăm tinerii din ani terminali care vor urma 
cursurile de perfecţionare (şcoala de şoferi, cursuri ECDL, cursuri web design, cursuri de 
bucătar, cursuri de orientare profesională). 
Activitatea se va derula în colaborare cu DGASPC Suceava unde vor fi analizate situaţiile 
tinerilor care nu au posibilitatea de a fi integraţi sau reintegraţi în familie, şi nu au nici o altă 
variantă de integrare socială. 
Activitatea 2. Evaluarea iniţială şcolară şi profesională a tinerilor  

În cadrul acestei activităţi se va realiza evaluarea cognitivă, aptitudinală, vocaţională 
şi motivaţională şi se va face, pentru fiecare beneficiar un plan de orientare şcolară şi 
profesională cu scopul de a determina nivelul de încredere pentru viitor. Activitatea va avea 
loc în a 2-a lună de proiect (1  – 30 septembrie 2016); 
Activitatea 3. Editarea de materiale necesare pentru cursurile de formare profesională  
            Activitatea va avea loc în a 3-a lună a proiectului (1 - 31 octombrie 2016) şi va 
beneficia de sprijinul unor specialişti în domeniul IT voluntari în vederea editării şi realizării 
unui număr de 300 de pliante şi aproximativ 100 de broşuri privind cariera. 
Activitatea 4. Program educaţional pentru însuşirea deprinderilor de viaţă independentă 

Această activitate va dura 5 luni, începând cu data de 1 noiembrie 2016 şi până la 
data de 31 martie 2017. În cadrul acestor activităţi vom realiza întâlniri cu tinerii pentru 
educarea privind viaţa de familie, management financiar, educaţie pentru sănătate, şcoala 
de şoferi, cursuri IT şi orientare profesională, astfel încât cei 35 de beneficiari să îşi 
îmbunătăţească abilităţile şi cunoştinţele în domeniile amintite mai sus. 
Activitatea 5. Program educaţional privind integrarea profesională a tinerilor 

În perioada 1 martie – 30 aprilie 2017 tinerii beneficiari vor primi informaţii privind 
realizarea unui CV, a unei scrisori de intenţie, prezentarea la un interviu în vederea angajării, 
întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii de stat sau particulare pentru a prezenta cerinţele 
unui loc de muncă; 
Activitatea 6. Realizarea site-lui pentru orientarea profesională a beneficiarilor 
         Prin această activitate dorim să realizăm  consilierea grupului ţintă şi orientarea 
profesională a beneficiarilor, dar şi pentru promovarea proiectului în rândul tuturor 
beneficiarilor indirecţi.  Activitate ce va fi realizată prin intermediul unui site nou care va 
veni în sprijinul tuturor beneficiarilor şi partenerilor proiectului nostru. Site-ul va fi realizat 
în luna a 5-a şi va continua până la finalul proiectului, activităţi ce vor continua şi după 
finalul proiectului; 
Activitatea 7. Asistarea şi consilierea tinerilor pentru integrarea în şcoli, colegii sau 
facultăţi  
          Scopul acestei activităţi este acela de a sprijini tinerii din grupul ţintă absolvenţi de 
licee sau şcoli profesionale în a-şi alege profilurile corespunzătoare intereselor şi 
aptitudinilor acestora sau orientarea profesională în funcţie de aptitudini sau pregătirea pe 
care o au. Această activitate va avea loc în perioada 1 aprilie – 20 mai 2017; 
Activitatea 8. Identificarea locurilor de muncă disponibile pentru tinerii din proiect şi/sau 
înscrierea tinerilor la cursurile de calificare/recalificare  
       Activitatea va începe în ultima lună de proiect (1 – 20 mai) şi va continua în perioada  
iunie – septembrie 2017 ţinându-se cont de aptitudinile beneficiarilor şi de ofertele pieţii 
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muncii. Asociaţia va încheia un contract de colaborare cu AJOFM pentru identificarea de 
potenţiali angajatori; 
Activitatea 9. Evaluarea proiectului  
    Toţi beneficiarii direcţi ai proiectului vor participa la evaluarea finală în perioada 20 – 30 
mai 2017 

 
12. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Marcați cu un x sau colorați căsuțele lunilor corespunzătoare fiecărei activități 
(Maximum 10  luni, conform tabelului de mai jos). Denumirea și ordinea activităților vor 
fi întocmai precum cele din secțiunea anterioară. 

Activitatea L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

A. 1. Pregătirea şi lansarea 
proiectului  

          

A. 2. Evaluarea iniţială şcolară şi 
profesională a tinerilor  

          

A. 3. Editarea de materiale 
necesare pentru cursurile de 
formare profesională  

          

A. 4. Program educaţional pentru 
însuşirea deprinderilor de viaţă 
independentă 

          

A. 5. Program educaţional privind 
integrarea profesională a tinerilor 

          

A. 6. Realizarea site-lui pentru 
orientarea profesională a 
beneficiarilor 

          

A. 7. Asistarea şi consilierea 
tinerilor pentru integrarea în şcoli, 
colegii sau facultăţi  

          

A. 8. Identificarea locurilor de 
muncă disponibile pentru tinerii 
din proiect sau la cursurile de 
calificare / recalificare  

          

A. 9. Evaluarea proiectului           

 
13. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI   
Ce se va întâmpla cu proiectul și rezultatele proiectului după încheierea finanţării? 
Maximum 10 rânduri 

Motivul pentru care ne dorim să continuăm şi în viitor aceste tipuri de activităţi este 
numărul foarte mare de copii şi tineri existenţi în aceste instituţii la nivel naţional care nu au 
legături cu familiile lor. Totodată proiectele asemănătoare pe care le-am mai derulat şi până 
acum şi oportunităţile care se ivesc în fiecare zi ne fac să credem că aceste categorii de tineri 
au o şansă în plus la un viitor mai bun.   
Colaborarea tot mai intensă cu DGASPC Suceava şi cu Primăria din Pătrăuţi ne dă tot mai 
mult încrederea că în viitor vom realiza parteneriate şi proiecte care să vină în sprijinul 
tinerilor aflaţi în ani terminali care urmează să părăsească instituţiile pentru protecţia 
copilului. 
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SECŢIUNEA III. BUGETUL PROIECTULUI 

 
14. BUGETUL TOTAL ESTIMAT AL PROIECTULUI (ÎN LEI): 

Suma maximă care poate fi solicitată în cadrul rundei de finantare este de 36.000 lei 

Suma solicitată de la Fundația de 
Sprijin Comunitar 

35995 lei 

Contribuția proprie (obligatoriu în 
cuantum de minimum 10% din 
valoarea totală a finanțării) 
Se va include și contribuția 
comunitatii (in bunuri, voluntariat etc)  

28010 lei 

Total proiect (lei) 64005 lei 

 
Contribuția comunității este obligatorie. 
Vă rugăm să detaliați aici contribuția /locală: voluntariat, bunuri materiale, donații, 
sponsorizări etc.  În cazul prestărilor de servicii/bunurilor donate etc. se va estima prețul 
conform prețului pieței serviciului prestat/bunului donat etc.  
 

Cursurile de iniţiere IT şi web design susţinute de Asociaţia PARTENERI PENTRU EDUCAŢIE 
DE EXCELENŢĂ – Suceava vor fi în cuantum la suma de 10000 lei. 

 
Pentru bugetul detaliat, se va utiliza Modelul de Buget din Anexă.  
 
 


