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PROIECTDEHOTĂRÂRE NR. _9
aprobarea participării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița

Ia implementarea proiectului "Tineri educați — măsuri de sprijin pentru 411 tineri

NEETS șomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi în SPO care se reîntore în
educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe deformare inițială, pe
razajudeţului Ialomița”, Cod SMIS 147695 depusîn cadrul Programul Operaţional

Capital Uman 2014-2020

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Scrisoarea de Informare privind demararea procesului de contractare nr. 11640

din 18.05.2021 a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia;

- Referatul de aprobare nr. _(269772021-F- din 08._0€.-0g2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomița,

Examinând:
- Nota de fundamentare nr. 893 din 24.05.2021 a Centrului Județean de Resurse şi

Asistenţă Educaţională Ialomiţa;
- Raportul de specialitate nr. /3%lo /2021-3 din 08.0, 2021] al

Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr. din „2020 al Comisiei economico-financiare şi

agricultură;

- Avizul nr. din .2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială şifamilie,

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru învățământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe,

În conformitatecu:
- prevederile Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1,

Prioritatea de investiţie 8.ii, apel de proiecte POCU/884/1/4;
- prevederile Ordinului nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind

organizarea şi funcționarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi

asistență educațională, actualizat;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) — e), alin. (5) lit. a) şi alin. (7) lit. a) din

Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările și
completiirile ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE

Art] Se aprobă participarea Centrului Județean de hResurse și Asistenţă
Educaţională Ialomița la implementarea proiectului "Tineri educați — măsuri de sprijin
pentru 41] tineri NEEIs șomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistrați în SPO care se
reîntorc în educaţie în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare
inițială, pe raza județului Ialomița”, Cod SMIS 147695, finanțat prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014 — 2020

Art.2 (1) Valoarea totală a proiectului este de 4.502.607,70 lei.

(2) Suma care va fi gestionată de Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa în cadrulproiectului este de 751.453 lei.

(3) Contribuţia proprie a Centrului Județean de Resurse și Asistenţă Educaţională
Ialomița la implementarea proiectului este de 15.029,06 lei.

Art.3 Se împuterniceşte doamna Bănescu Mariana Camelia - director al Centrului
Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița, să semneze toate documentele

necesare implementării proiectului prevăzut la art. 1).

Art,4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la indeplinire, Centrului Județean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa, Direcţiei Buget Finanţe și Serviciului Management de Proiect din
cadrul Consiliului Județean Ialomița şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului - Județul
Ialomița, urmând afi publicatăpe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita.

PREŞEDINIE

MARIANPAVEL

Avizat,

Secretarul Generaljudetului Ialomiţa
Adrian RobertIONESCU

Rd/Oc

TE.
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PREȘEDINTE Nr 43697/2021 - F._ din od-og2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâreprivind aprobarea participării Centrului Judeţean de Resurse și
Asistenţă Educaţională Ialomiţa la implementarea proiectului "Tineri educați — măsuri de

sprijin pentru 411 tineri NEETSs şomeri cuvârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi în SPO care se

reîntore în educaţie în programe detip a doua şansă, inclusiv în programe de formareinițială,
peraza judeţului Ialomiţa”, Cod SMIS 147695 depusîn cadrul Programul Operaţional

Capital Uman 2014-2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea participării Centrului
Județean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomița la realizarea proiectului aprobarea

participării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa la
implementarea proiectului Tineri educați — măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETSs
şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistrați în SPO care se reîntore în educaţie în
programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare iniţială, pe raza Judeţului

Ialomiţa”, Cod SMIS 147695 depus în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-—
2020.

Prin Scrisoarea de Informare nr. 11640 din 18.05.2021, Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Ialomiţa a fost informat că cererea de finanțare Cod MySMIS2014
147695 depusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa în cadrul apelului de proiecte
POCU/884/1/4/ *Măsuri de educaţie de tip a doua șansă pentru tinerii NEETSs” — Regiuni mai
puţin dezvoltate Sud — Vest, Sud -Est și Sud Muntenia”a fost aprobatăspre finanțare.

Proiectul în cauză este derulat conform Acordului de parteneriat încheiat între
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, lider de parteneriat și Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Ialomiţa, partener 1.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea nivelului de conștientizare în rândul a
411 tineri NEETS şomeri cu vârste între 16 — 29 ani, înregistraţi la AJOFM Ialomiţa în ceea ce
priveşte rolul educaţiei şi creşterea cu 411 a numărului de tineri NEETS şomeri cuvârsta între 16
— 29 ani, înregistrați la AJOFM Ialomiţa care se reîntorc în educaţie în programe de tip ADS,
inclusiv în programe de formare profesională inițială, în special a celor din categorii
defavorizate, roma/rural din care 268 vor finaliza Programul ADS, iar 21 vor dobândi o

calificare de nivel 3.
Din valoareatotală a proiectului de 4,802.607,70 lei, suma gestionată de Centrul Judeţean

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița este de 751.453 lei. Contribuţia proprie a
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa este de 15.029,06 lei (2%).
Proiectulare o durată de 27 deluni.

Consitiui Jucetel

AMI”



În cadrul proiectului, personalul implicat din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Ialomiţa va oferi servicii de de consiliere și orientare a carierei pentru 411 tineri
NEETs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi la SPO care se reîntorc în educaţie în
programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului
Ialomiţa

În Nota de fundamentare nr. 893 din 24.05.2021 a Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educațională Ialomiţa sunt prezențate detaliat toate informaţiile legate de proiect.

Potrivit prevederilor art. 6 din Ordinul nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcționarea centrelor judeţene/al municipiului București de resurse şi
asistență educațională, actualizat, finanțarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educațională se asigură de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor
județene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin, (5) şi art. 110
alin. (3) din Legea educaţiei naționale nr, 1/2011.

Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE
MARIANPAVEL

Redactat,

Tudorache Emilia
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Judeţean de Resurse și”

Asistenţă Educaţională Ialomiţa la realizarea proicctului
„Tinerii Educaţi-măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29

ani, înregistraţila SPO care se reîntore în educaţie în programe de tip a doua şansă,inclusiv
în programe de formare iniţială, pe raza județului Ialomița”, depus în cadrul Programului

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cod MySMIS2014, ID 147695

  

 

       

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobarea participării Centrului
Judeţean de Resurseşi Asistenţă Educaţională Ialomiţa Îa realizarea proiectului„Tinerii Educaţi-
măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETSs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la SPO
care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă,inclusiv în programe de formare

iniţială, pe raza județului Ialomiţa”, Cod MySMIS2014, ID 147695, depus în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axaprioritară 1, apel de proiecte POCU/1884/1/4, Prioritatea de
investiții 8.ii.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, în baza Scrisorii de

Informare nr. 11640 din data de 18.05.2021 a fost informat că cererea de finanțare depusă

de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa în cadrul apelului de proiecte POCU/884/1/4/

"Măsuri de educaţie de tip a doua şansă pentru tinerii NEETs"- Regiuni mai puţin

dezvoltate Sud - Vest, Sud - Est şi Sud Muntenia” a fost aprobată spre finanțare. Prin

această scrisoare de informare s-a comunicat că OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a decis

demararea procesului de contractare. Proiectul se încadrează în AXA PRIORITARĂ 1 „Locuri

de muncă pentru tineri”.

Prin Nota de fundamentare nr. 893/24.05.2021, Centrul Judeţean de Resurse și

Asistenţă Educaţională Ialomiţaa solicitat aprobarea participării sale în cadrul acestui proiect şi a

contribuţiei proprii în cadrul proiectului, desemnarea doamnei Bănescu Mariana Camelia , în

calitate de directoral instituţiei, în vederea semnării contractelor/ documentelor aferente acestui

proiect.

În cadrul acestui proiect, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională

Ialomiţa oferă servicii de orientare şi consiliere de carieră şi dezvoltarea competenţelor

transversale pentru 411 tineri NEETSs şomeri cu vârsta între 16-29 ani înregistraţi la Serviciul

Public de Ocupare( SPO) pe raza judeţului Ialomiţa, care se reîntorc în educaţie în programe de

tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare iniţială, obiectivul final fiind creşterea

nivelului de conştientizare a rolului educaţiei pentruviitorul lor socio-profesional.



Proiectul va crea ca grup ţintă tinerii din mediul rural şi de etnie romă, iar echipa va

“include 6 mediatori şcolari. Programele se vor desfăşura în 6 instituţii de învățământ

preuniversitar din judeţul Ialomiţa: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Feteşti, Liceul

Tehnologic Fierbinţi, Şcoala Profesională Borduşani, Şcoala Profesională "Areta Teodorescu”

Griviţa, Liceul Tehnologic "Înălţarea Domnului" Slobozia, Liceul Tehnologic Țăndărei.

| Durata proiectului este de 27 de luni, iar bugetultotal al proiectului este 4.802.607.70 lei,

din.care, cheltuielile eligibile de 4.051.154,70 lei. fiind gestionate de Inspectoratul. Școlar

—Judeţean Talomiţa, în câlitatedelider de parteneriat și 751,453 lei, cheltuieli gestionate de către

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională lalomiţa(PI), contribuția proprie a acestei

“instituții reprezentând 15.029,06 lei(2% valoare contribuţie proprie din valoareproiect).

Apreciind că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate, propunem Consiliulyi Judeţean

Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

   

   

Consilier
Gheorghe Manuela Elena
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NOTA DE FUNDAMENTAR

privind participarea Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa la

implementarea Proiectului„Tineri educați — măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între

16 — 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua șansă, inclusiv în

programe de formare iniţială, pe raza județului Ialomiţa”, ID 147695, în cadrul Programul Operaţional

Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară |, Prioritatea de investiție Buii, apel de proiecte

POCU/884/1/4/Creşterea numărului de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi la SPO

care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională

inițială

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa a semnat Acordul de parteneriat

încheiat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Ialomiţa, lider de parteneriat pentru implementarea Proiectului

„Tineri educați — măsuri desprijin pentru 411 tineri NEETSs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi la

SPO carese reîntorc în educație în programe detip a doua şansă, inclusiv în programe de formareinițială, pe

raza judeţului Ialomiţa, ID 147695, în cadrul Programui Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa

Prioritară 1, Prioritatea de investiţie 8.ii.

Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomița, în baza Scrisorii de Informare

nr. 11640 din data de 18.05.2021 a fost informat că cererea de finanțare Cod MySMIS2014 147695 depusă

de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa în cadrul apelului de proiecte POCU/884/1/4/ "MĂSURI DE

EDUCAŢIE DE TIP A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS"- Regiuni mai puţin dezvoltate

Sud — Vest, Sud — Est și Sud Muntenia” a fost aprobată spre finanţare. Prin această scrisoare de informare

s-a comunicat că OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a decis demararea procesului de contractare.

Proiectul se încadrează în AXA PRIORITARĂ 1 „Locuri de muncă pentrutineri”, OBIECTIVUL

TEMATIC 8 - Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității

forței de muncă, PRIORITATEA DE INVESTIII 8.ii — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor

(ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de

excluziune socială și a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punereaîn aplicare a „garanţiei

pentru tineret”, OBIECTIV SPECIFIC (OS): OS 1.3 „Creşterea numărului de tineri NEETSs şomeri cu vârsta
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între 16 — 209 ani, înregistrați la SPO care se întorc în educaţie în programe detip a doua şansă, inclusiv în

programe de formare inițială”.

Obiectivul general(scopul) proiectului constă în sporirea nivelului de conştientizare în rândul a 411

tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistrați la AJOFM Ialomiţa în ceea ce priveşte rolul

educaţiei și creşterea cu 411 a numărului de tineri NEETSs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi la

AJOEM lalomiţa care se reîatore în educaţie în programe de tip ADS, inclusiv în programe de formare

profesională iniţială, în special a celor din categorii defavorizate, roma/rural din care 268 vor finaliza

Programul ADS, iar 21 vor dobândi o calificare de nivel 3.

Proiectul se adresează unui număr de 411 tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi

la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare

profesională iniţială. Aceștia vor fi selectaţi de raza județului Ialomiţa, vor fi verificaţi dacă sunt înscriși la

SPO şi dacă nu sunt, se va facilita înscrierea lor la SPO, apoi vor fi înscrişi la un program ADS. La

finalizarea a minim 8 claseși / sau obţinerea uneicalificări, vor primi o subvenție în valoare de 1000 lei.

Proiectul va pune accent pe tinerii din mediul rural şi de etnie romă, iar echipa de proiect va include 6

mediatori şcolari angajaţi expres pentru atragerea acestor categorii în proiect. Programele ADS se vor derula

în 6 instituții de învățământ preuniversitar de pe raza judeţului Ialomiţa: Liceul Tehnologic de Industrie

Alimentara Fetești, Liceul Tehnologic Fierbinţi, Şcoala Profesională Borduşani, Şcoala Profesională "Areta

Teodorescu” Griviţa, Liceul Tehnologic "Înălţarea Domnului” Slobozia, Liceul Tehnologic Țăndărei.

Activităţile proiectului pentru Partenerul 1 - C.J.R.A.E. Ialomița sunt următoarele: Al. Servicii de

consiliere şi orientare carierei pe tot parcursulvieții, SA 1.1 Servicii de consiliere şi orientare a carierei pe

tot parcursul vieții, A7 Activitate aferentă cheltuielilor indirecte, SA7.1. Sub-activitate aferentă cheltuielilor

indirecte şi se vor implementaîn 27 de luni.

În cadrul acestui proiect, Partenerul 1 - C.J.R.A.E. Ialomiţa oferă servicii de consiliere şi orientare a

carierei pentru 411 tineri NEETSs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi la SPO care se reîntorc în

educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare iniţială, pe raza judeţului Ialomiţa.

Tinerii NEETSs şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani înregistraţi la SPO cu nivel redus de educaţie se află într-o

stare de inactivitate prelungită, iar femeile sunt cele mai afectate de acest fenomen. Prin proiecttoţi cei 411

tineri NEETS şomeri cu vârsta între 16 — 29 ani, înregistraţi la SPO vor participa la şedinţe de consiliere și

orientare a carierei, dezvoltare personală, motivare şi creştere stimei de sine, atât față-în-faţă cât și online.

Este vorba despre sprijin pentru ieşirea din starea de inactivitate a tinerilor de 16 — 29 ani şi atragerea

femeilor pe piața muncii, de aceea toți cei 411 GT vorfi iniţiaţi în voluntariat, fapt ce le oferă posibilitatea
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de a-şi diversifica abilitățile și a lărgi orizontul cunoaşterii personale. Toate aceste acţiuni vor crește

angajabilitatea GT.

Resursele umane directe care vor participa din partea partenerului sunt: coordonator tehnic, 4

consilieri şi personal bugetat din cheltuielile indirecte.

Partenerul va realiza achiziţii în cadrul proiectului. Durata proiectului este de 27 de luni, iar bugetul

total al proiectului în cuantum de 4802607,70 lei, este constituit doar din costuri eligibile, 4051154,70 lei

fiind gestionaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa,în calitate de lider de parteneriat şi 751453 lei de

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa (P1). Contribuţia proprie în cadrul acestui

proiect este de 15029,06 lei din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa

(PI),

În concluzie, având în vedere importanţa proiectului pentru îmbunătăţirea accesului la activităţi de

educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare iniţială pentru 41] tineri șomeri

cu vârsta între 16 — 29 ant, Acordul de parteneriat încheiat între Inspectoratul Școlar Judeţean laiomiţa, lider

de parteneriat şi Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomița, partener 1, pentru

implementarea Proiectului „Tineri educați — măsuri de sprijin pentru 41| tineri NEETSs şomeri cuvârsta între

16 — 29 ani, înregistraţi la SPO care se reîntore în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în

programe de formare iniţială, pe raza judeţului Ialomiţa”, ID 147695, vă rugăm să aprobaţi participarea

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa la implementarea proiectului, în calitate de

partener, cu suma de 751453 lei reprezentând cheltuieli eligibile în cadrul proiectului ce va fi gestionată de

Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa, respectiv contribuţia proprie de 15029,06 lei

(2% valoarea contribuţiei proprii din valoarea totală a proiectului) şi desemnarea doamnei Bănescu Mariana

Camelia, în calitate de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, partener

în cadrul proiectului, la semnarea contractului/documentelor aferente acestui proiect.

Director ATI lomiţa,
$
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