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Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) și Ministerul Finanțelor Publice (MFP)
UMPFE
departamentul din cadrul MENCȘ cu rolul de a realiza managementul proiectului
ROSE, responsabilă de gestionarea SGL
asigură coordonarea cu alte departamente ale MENCȘ și agenții/entități, inclusiv
inspectoratele școlare, implicate în implementarea granturilor.
Inspectoratele școlare
intervin în cadrul fluxului financiar aferent SGL, prin deschiderile de credite
bugetare în conturile de Trezorerie ale liceelor beneficiare
sprijină direct implementarea proiectului la nivel județean, inclusiv prin sprijin
acordat monitorilor angajați de UMPFE
Beneficiarii granturilor – licee de stat eligibile
implementează în mod descentralizat proiectele aprobate și finanțate din grant, în
baza unui Acord de Grant, semnat de beneficiari și MENCȘ/UMPFE

DESCRIEREA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului Colegiului Tehnic de Arte şi
Meserii „Constantin Brâncuşi” vizează: Îmbunătățirea rezultatelor
obținute de absolvenții ciclului liceal la examenul național de
bacalaureat ca urmare a facilitării accesului la educație al
elevilor proveniți din medii dezavantajate sau care prezintă risc
de eșec școlar, a conceperii de activități pedagogice de sprijin și
extrașcolare și a implementării unor măsuri remediale destinate
sporirii calității performanțelor școlare care să crească tranziția
acestora spre învățământul terțiar.
Obiectivul general stabilit pentru acest proiect este în
concordanță cu obiectivul de dezvoltare al proiectului ROSE, de
îmbunătățire a tranziției de la liceu la învățământul terțiar, vizând
dezvoltarea performanțelor elevilor din liceul nostru în vederea
creșterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat și a
oportunităților de continuare a studiilor. Una dintre principalele cauze
imediate ale părăsirii timpurii a școlii, identificată în etapa de
consultare a comunității, alături de elevi, profesori, părinți și
reprezentanți ai ONG-urilor, este performanța școlară scăzută a
elevilor.

O1. Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu
1,25% anual, respectiv cu 5% până la sfârșitul proiectului ca urmare a
implicării unui număr de 330 elevi pe durata întregului proiect (anul I 90 elevi, anul II-90 elevi, anul III -75 elevi, anul IV – 75 elevi) în
programe remediale și de dezvoltare personală.
O2. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 4%
până la sfârșitul proiectului, ca urmare a implicării unui număr de 440
elevi (anul I-120 elevi, anul II-120 elevi, anul III-100 elevi, anul IV– 100
elevi)) în programe remediale, de dezvoltare personală și extrașcolare
pentru integrarea absolvenților pe piața muncii și respectiv pentru
tranziția la învățământul terțiar.
O3. Creșterea participării comunității la procesul educațional prin
implicarea a unui număr minim 40 de părinți, membri ai unor ONG-uri,
reprezentanți ai autorităților publice și ai mediului privat în
implementarea și monitorizarea activităților proiectului pentru
creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Beneficiarii direcți: 440 de elevi de la clasele din filiera tehnologică, după cum urmează:
12 elevi cls IX/ an proiect*4 ani=48 elevi,
12 elevi cls X/an proiect*4=48 elevi,
6 elevi clasa a XI-a/an proiect * 2 ani = 12 elevi + 1 elev clasa a XI-a/an proiect *2 ani = 14

elevi,
90 elevi clasa a XII-a*2ani +75 elevi clasa a XII-a*2 ani= 330 elevi), cu accent pe clasele
terminale care întâmpină dificultăți în dobândirea competențelor de bază necesare îmbunătățirii
frecvenței școlare, performanțelor școlare și a unei bune integrări socio-profesională.
70 % din beneficiari reprezintă grupuri vulnerabile, precum: elevi navetiști, elevi care
provin din familii cu venituri mici/ familii monoparentale, elevi având părinți plecați în
străinătate, etc.
Beneficiarii indirecți: elevi ai liceului neimplicați în proiect, părinții, comunitatea locală.
Personalul didactic al liceului își îmbunătățește abilitățile de lucru cu tehnică modernă, își
diversifică spectrul metodelor de lucru cu elevii din medii defavorizate;
Elevii din învățământul liceal de zi și seral (clasele IX-XIII) și elevii din învățământul
profesional, beneficiind de rezultatele proiectului prin diseminarea experienței cadrelor didactice și
a elevilor direct implicați în proiect;
Părinții – va crește gradul de satisfacție a părinților, precum și gradul de implicare a
acestora în procesul educativ-instructiv;

Liceul ca organizație, prin creșterea calității actului educațional și a imaginii pozitive la
nivelul comunității;
Comunitatea locală, prin optimizarea integrării socio-profesionale a absolvenților.

Clubul de matematică - presupune activități remediale, de aprofundare a
noțiunilor prezentate în orele de curs și creștere a nivelului de performanță
școlară, promovarea examenului de bacalaureat, corespunzând obiectivului
specific 1, în cadrul cărora elevii, îndrumați de profesorii de specialitate, își
vor consolida achizițiile matematice și vor remedia rămânerile în urmă.
Astfel, se vor dezvolta la elevi: gândirea, raționamentul, logica, toate
acestea având un rol important în susținerea probei la matematică în cadrul
examenului de bacalaureat.
Se vor desfășura și activități pe diferite platforme educaționale,
unde elevii vor încerca rezolvarea unor teste on-line, în scopul diversificării
metodelor didactice de evaluare a nivelului de pregătire academică a
elevului. Rezolvarea unor astfel de teste, va da încredere elevilor în forțele
proprii, va crește interesul pentru disciplina matematică și astfel
rezultatele lor la bacalaureat vor fi mai bune.
Elevii claselor a XII-a vor intensifica pregătirea suplimentară din
noiembrie, câte 2 ore săptămânal din fiecare an de proiect până la sfârşitul
anului şcolar în vederea promovării examenului de bacalaureat şi obţinerea
unor rezultate mai bune. În fiecare an de proiect, pentru eliminarea
disconfortului creat de prezența sistemelor de supraveghere audio-video,
se vor organiza cel puțin 2 simulări ale examenului de bacalaureat,
folosindu-se sistemul de supraveghere integrat achiziționat din resursele
financiare ale proiectului. Pe tot parcursul pregătirilor, elevii vor beneficia
de o masă caldă asigurată de o firmă specializată.

Clubul de informatică: implică activități remediale, de aprofundare a
noțiunilor prezentate în orele de curs și creștere a nivelului de
performanță școlară, creşterea rezultatelor la examenul de competenţe
digitale, corespunzând OS 1 şi OS 2, în cadrul cărora elevii, vor descoperi
lumea fascinantă a informaticii, crescând astfel interesul elevilor pentru
disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, astfel încât, un număr
tot mai mare de elevi să obţină un nivel de competență avansat sau
experimentat. Totodată, pentru creșterea atractivității acestei discipline,
se vor prezenta elevilor,domenii de activitate ce pot fi vizate de un
absolvent de liceu care foloseşte cunoştinţe în domeniul IT, competențele
și responsabilitățile asociate acestor meserii.
Provocările lansate prin aplicațiile propuse spre rezolvare, vor
dezvolta la elevi, gândirea, raționamentul, logica și diferite tehnici de
prelucrare a informaţiei. De asemenea, elevii, vor conștientiza importanța
cunoașterii noțiunilor de TIC pentru ocuparea unui loc de muncă decent,
care să le ofere satisfacții profesionale și materiale.
Pe tot parcursul pregătirilor pedagogice de sprijin, elevii vor
beneficia de o masă caldă asigurată de o firmă specializată. În fiecare an
de proiect, pentru eliminarea disconfortului creat de prezența sistemelor
de supraveghere audio-video, se vor organiza cel puțin o simulare a
examenului de bacalaureat, folosindu-se sistemul de supraveghere
integrat achiziționat din resursele financiare ale proiectului. O parte din
elevii de clasa a XII-a vor participa și la ședințe de dezvoltare personală.

Clubul de limba şi literatura română - activități remediale, de aprofundare a
noțiunilor prezentate în orele de curs și creștere a nivelului de performanță școlară,
promovarea examenului de bacalaureat, corespunzând obiectivului specific 1, în
cadrul cărora elevii, călăuziți de profesorii de specialitate sunt încurajați să
propună opere din literatura română și universală ce vor fi supuse dezbaterii în
cadrul activității.
Activitatea vizează dezvoltarea abilităților de comunicare, de analiză și
interpretare a unui text, astfel, ajutându-i să obțină rezultate mai bune la examenul
de bacalaureat. Activitățile presupun actualizarea noțiunilor predate în anii anteriori
și rezolvarea de variante de subiecte de Bacalaureat. Astfel, se dorește dezvoltarea
abilităților de comunicare, de analiză și interpretare a unui text, astfel încât elevii
să obțină rezultate mai bune la examenul de bacalaureat.
Prin aceste activități elevii vor putea să integreze operele din programa de
bacalaureat, prin lucrul pe texte diferite și autori diverși. Se vor organiza ateliere
de prezentarea recenziilor cărților citite integral care se vor finaliza cu acordarea
de diplome, stimulând astfel interesul copiilor. Pe tot parcursul pregătirilor
pedagogice de sprijin, elevii vor beneficia de o masă caldă asigurată de o firmă
specializată. În fiecare an de proiect, pentru eliminarea disconfortului creat de
prezența sistemelor de supraveghere audio-video, se vor organiza cel puțin 2
simulări ale examenului de bacalaureat, folosindu-se sistemul de supraveghere
integrat achiziționat din resursele financiare ale proiectului.
O parte din elevii de clasa a XII-a vor participa și la ședințe de dezvoltare
personală. Activitatea se corelează cu activitățile de consiliere și cu cele
extrașcolare întrucat un absolvent de liceu trebuie să răspundă cerințelor unei
societăți în continuă schimbare.

Clubul de geografie. Proba la alegere de la examenul de bacalaureat,
corespunzând obiectivului specific 1 şi 2, vizează și disciplina geografie
prin care se vor desfășura activități remediale, de aprofundare a
noțiunilor prezentate în orele de curs și creștere a nivelului de
performanță școlară, îmbinate cu activități în cadrul cărora elevii,
călăuziți de profesorii de specialitate, vor descoperi lumea fascinantă a
geografiei, crescând astfel interesul elevilor pentru disciplina georafie,
astfel încât, un număr tot mai mare de elevi să opteze, la proba la alegere
din cadrul examenului de bacalaureat, pentru această disciplină.
Pe tot parcursul pregatirilor pedagogice de sprijin, elevii vor
beneficia de o masă caldă asigurată de o firmă specializată. În fiecare an
de proiect, pentru eliminarea disconfortului creat de prezența sistemelor
de supraveghere audio-video, se vor organiza cel puțin 2 simulări ale
examenului de bacalaureat, folosindu-se sistemul de supraveghere
integrat achiziționat din resursele financiare ale proiectului.
O parte din elevii de clasa a XII-a vor participa și la ședințe de
dezvoltare personală.

Clubul de biologie - corespunzând OS 1 şi 2, în cadrul cărora elevii,
îndrumați de profesorii de specialitate, își vor consolida achizițiile
biologice și vor remedia rămânerile în urmă. Astfel, se vor dezvolta la
elevi: gândirea, raționamentul, logica, toate acestea având un rol
important în susținerea probei la biologie în cadrul examenului de
bacalaureat.
Activitatea presupune reluarea şi consolidarea unor noțiuni
predate anterior, in vederea asigurării unui nivel minim de cunoștințe si
rezolvarea cat mai multor
variante de subiecte propuse pentru
examenul de Bacalaureat.
Rezolvarea unor astfel de teste, va da încredere elevilor în forțele
proprii, va crește interesul pentru disciplina biologie și astfel rezultatele
lor la bacalaureat vor fi mai bune. Pe tot parcursul pregatirilor
pedagogice de sprijin, elevii vor beneficia de o masă caldă asigurată de o
firmă specializată.
În fiecare an de proiect, pentru eliminarea disconfortului creat de
prezența sistemelor de supraveghere audio-video, se vor organiza cel
puțin 2 simulări ale examenului de bacalaureat, folosindu-se sistemul de
supraveghere integrat achiziționat din resursele financiare ale
proiectului.
O parte din elevii de clasa a XII-a vor participa și la ședințe de
dezvoltare personală

Clubul de limbi străine (engleză/franceză). Activitatea vizează diminuarea
rămânerilor în urmă ale elevilor la limbi moderne, având în vedere că majoritatea
provin din mediul rural și prezintă un nivel de pregătire subminimal. Se vor desfășura
cu elevii claselor a XII-a, în funcție de nevoile/opțiunile lor, în vederea promovării
examenului de competenţe la limbi străine dar şi dezvoltarea de competente de
comunicare într-o limba străină în vedere inserţiei pe piaţa muncii.
“Shorts Club” - club de vizionare şi dezbatere (în limba engleză) de
scurtmetraje pentru tineri și ”TIN français”- club de vizionare şi dezbatere (în limba
franceză) de scurtmetraje pentru tineri. În concordanță cu obiectivul principal elevii
vor învăța limba engleză/franceza la nivel conversaţional, într-un mod interactiv, și în
același timp, educativ.
În cadrul activităților se discută elemente de gramatică, se lecturează texte,
se fac traduceri şi conversaţie. Se vor folosi scurtmetraje având ca teme preocupările
tinerilor, corelate permanent cu programa de bacalaureat pentru competențe
lingvistice în engleză/franceză.
Se vor organiza ateliere de prezentarea a produselor - creații ( poezii, eseuri
etc.) – care se vor finaliza cu premii în vederea stimulării interesului pentru
îmbunătățirea cunoștințelor și obținerea unor calificative mai bune la bacalaureat.
Activitatea se corelează cu activitatile de consiliere și cu cele extrașcolare
intrucat un absolvent de liceu trebuie să răspundă cerințelor unei societăți în continuă
schimbare.În fiecare an de proiect, pentru eliminarea disconfortului creat de prezența
sistemelor de supraveghere audio-video, se vor organiza cel puțin o simulare a
examenului de bacalaureat, folosindu-se sistemul de supraveghere integrat achiziționat
din resursele financiare ale proiectului.
O parte din elevii de clasa a XII-a vor participa și la ședințe de dezvoltare
personală.

Excursie tematică
Se va organiza, o excursie tematică de 2 zile, la sfârşit de
proiect, (Anul IV) în care elevii vor parcurge un anumit traseu și vor avea
sarcina de a completa o fișă de observare a traseului respectiv.
Aceasta va conține, printre altele: obiectivele turistice vizitate,
monumentele istorice de pe traseu, personalitățile istorice asociate
acestora, precum și informații legate de anii de domnie. Documentarea
se va putea realiza cu ajutorul profesorilor însoțitori, profesori de istorie
și geografie, sau cu ajutorul Internet-ului folosind telefoanele mobile,
tablete sau laptop-uri.
Prin această excursie se dorește atragerea elevilor către natură,
turism, dar și către istoria și geografia patriei. Excursia va avea în
program, printre altele, vizitarea a trei muzee/case memoriale/
obiective turistice. De asemenea, se vor include în programul excursiei și
scurte vizite la diferite centre universitare în cadrul cărora vor fi vizate
laboratoare/cabinete de specialitate, locurile de cazare în căminele
studențești, cantinele astfel încât elevii să fie încurajați să-și continue
studiile.
În excursie vor participa elevi care au avut rezultate deosebite în
timpul anului școlar anterior, dar și elevi-cazuri sociale, care nu-și pot
permite să meargă într-o excursie cu familia.

Clubul “Micii jurnalişti”
Prin realizarea revistei şcolare „Coloana Infintă” se propune formarea și dezvoltarea
competențelor specifice de evaluat la proba scrisă și orală la limba și literatura română, din
cadrul examenului de bacalaureat: utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în producerea de
texte, argumentarea unui punct de vedere față de o problematică pusă în discuție, interpretarea
unor texte prin prisma propriilor valori, coerență și coeziune în exprimare, precum și dezvoltarea
interesului pentru o comunicare și informare corectă, descoperirea și stimularea la elevii școlii a
talentului gazetăresc și implicit a simțului estetic, o orientare școlară și profesională corectă,
reală și superioară calitativ, creșterea prestigiului școlii la nivelul comunității, cât și la nivel zonal,
județean și național.
Revista este în strânsă legătură cu OS1. OS2 și OS3 având drept scop stimularea
motivației școlare prin valorificarea pozitivă a creativității și a imaginației, prin creșterea
încrederii în sine a elevilor prin participarea la activități extracurriculare, în vederea îmbunătățirii
ratei de participare la examenul de bacalaureat.
Mod de implementare: activitatea revistei se va concretiza prin realizarea de reportaje,
însemnări, articole, vizând formarea și stimularea abilităților de analiză și argumentare, lansarea
unor concursuri având ca temă modele de subiecte pentru probele obligatorii și la alegere din
cadrul examenului de bacalaureat, imagini de calitate jurnalistică, diseminarea revistei la un
număr cât mai mare de elevi în școală, alte școli din municipiul Craiova, din zonă și în
comunitate, dotarea Bibliotecii școlii cu colecția revistei, participarea la concursurile județene și
naționale.
Elevii talentați vor fi încurajați să scrie mici scenete și se vor organiza ateliere de
prezentare a produselor-scenete – care se vor finaliza cu acordarea de diplome; jurizarea va fi
realizată de către parteneri din comunitate de părinți, membri ai unor ONG-uri, reprezentanți ai
autorităților publice și ai mediului privat.
Revista este în corelație cu alte activități propuse în proiect: excursii de documentare,
activitățile remediale și de aprofundare (limba și literatura română, geografie, istorie),activităţi
extracurriculare, având în vedere dezvoltarea abilităților de analiză și argumentare.

Clubul "Cercetăm şi descoperim!"
Activităţile (corelate cu O1, O2 şi O3) se vor desfăşura lunar şi vor
consta în susținerea de referate, vizionare de filme (având ca teme
realizări ştiințifice importante, fenomene fizice, efectele poluării
mediului).
Activităţile cercului "Cercetăm şi descoperim!" se bazează pe o
abordare interdisciplinară, se vor îmbina cunostinţele teoretice şi
practice de la fizică,chimie, matematica, folosind persoane resursă din
comunitate, părinți, membri ai unor ONG-uri, reprezentanți ai
autorităților publice și ai mediului privat corelându-se cu celelalte
activități din cadrul proiectului ROSE, astfel ca elevii să-şi dezvolte
capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă; să-şi
contruiască un set de valori individuale şi sociale.
Prin studierea unor teme ştiințifice, activităţile din cadrul
cercului "Cercetăm şi descoperim!" determină schimbarea mentalității
elevilor astfel încât să devină posibil progresul şcolar,îmbunătăţirea
rezultatelor la bacalaureat, participarea elevilor la diferite competiții,
dar mai ales accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de
calitate.

Renovarea și dotarea a 9 săli de clasă, a laboratorului de limbi străine/multimedia, a
laboratorului de informatică).
Deoarece se dorește ca activitățile de pregătire suplimentară să se desfășoare
într-un alt format, care să-i scoată pe elevi din tiparul impus până acum la clasă, se
impune ca sălile de clasă să fie modernizate și utilizate în acest scop.
Prin urmare, se dorește includerea a 9 săli de clasă în activități de renovare și
dotare astfel încât, activitățile extracurriculare și activităţile de pregătire
suplimentară, să se desfăşoare în aceste săli. Introducerea unui sistem de supraveghere
integrat in cele 9 săli de clasă oferă posibilitatea elevilor să sustină examenul de
bacalaureat fără presiunea camerelor de supraveghere la vedere care tind să creeze
disconfort emoţional şi psihic şi să existe riscul de a avea rezultate slabe în urma
examenului, scăzând astfel performanţa şcolară a elevilor. Se vor desfășura simulări
ale examenului de bacalaureat la toate activitățile pedagogice.
Pe de altă parte, procesul instructiv-educativ se va desfășura în condiţii
optime şi va crea un cadru atractiv activităţilor. În acest sens, se dorește amenajarea
sălilor de curs cu câte un videoproiector cu fixare în perete şi telecomandă, un laptop,
ecran de proiecţie. Dotarea cabinetului de limbi străine/multimedia cu căști audio, 1
videoproiector, ecran de proiecţie. Toate acestea sunt necesare pentru desfăşurarea în
conditii optime a examenului de competenţe digitale și lingvistice, dar şi a confortului
psihic al elevilor.
De asemenea, având in vedere gradul ridicat de uzură al calculatoarelor din
laboratorul de informatică se doreşte dotarea acestuia cu 20 de calculatoare,
multifuncțional, împreună cu mobilier adecvat (20 de scaune şi 20 de mese).
Ținând cont de faptul că majoritatea activităților presupun existența unei
conexiuni la internet vom achiziționa un router care să asigure o acoperire optimă.
Lucrările de renovare presupun zugrăvirea și reparațiile sălilor de clasă.




99% dintre elevi claselor terminale au absolvit liceul;

26,77% dintre beneficiarii direcți au promovat examenul de
bacalaureat;



40% dintre beneficiarii direcți au participat la minim o
activitate suplimentară de consiliere și orientare profesională;



100% dintre beneficiarii direcți au participat la minim 3
activități de educație permanentă;



100% dintre părinți, reprezentanți ai partenerilor sociali au
participat la cel putin o activitate a proiectului;

Dotarea de bază cu echipamente, respectiv materiale
didactice suplimentare;

Activitatea de monitorizare a implementării proiectului va fi realizată pe toată perioada
de implementarea a proiectului, prin întocmirea unor rapoarte de monitorizare care vor ține cont de
aspectul cantitativ, calitativ, modul de îndeplinire al indicatorilor precum și de respectarea
legislației specifice. Din trei în trei luni, se va emite un raport cu recomandări, soluții la diferitele
probleme ce pot să apară în implementarea proiectului.
Procesul de monitorizare va fi unul cantitativ și calitativ și va include cu titlu imperativ o
evaluare a eficacității proiectului. Astfel pentru realizarea procesului de monitorizare se va realiza
un set de indicatori - cantitativi și calitativi - care vor constitui obiectul procesului de monitorizare.

Monitorizarea proiectului va avea în vedere cel putin următoarele aspecte:

Monitorizarea graficului de implementare al activităților proiectului
Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor
Monitorizarea eligibilității activităților declarate în fișa de pontaj
 Monitorizarea dosarelor de raportare lunară – documente justificative, tehnice, formulare de grup
țintă, rapoarte de activitate, documentație financiară, fișe de pontaj aferente întregii echipe de
implementare și efectuarea, după caz, de propuneri necesare corectării acestora

 Monitorizarea modificărilor contractuale aferente proiectului
 Monitorizarea consumului bugetar
 Monitorizarea îndeplinirii grupului țintă
 Monitorizarea aspectului cantitativ și calitativ în ceea ce privește implementarea proiectului
 Monitorizarea derulării activităților și rezultatelor realizate în cadrul proiectului și stabilirea
acțiunilor preventive adecvate.

Evaluarea va presupune evaluări intermediare semestriale
și o evaluare finală.

Se va evalua activitatea echipei de implementare,
respectarea calendarului de desfășurare, eficiența financiară,
implicarea elevilor și cadrelor didactice, impactul în mass-media,
impactul în rândul grupului țintă.
Se vor folosi următoarele metode:

întâlniri de evaluare cu echipa de proiect,
analiza realizării activităților la termenele propuse,
analiza indicatorilor financiari ( cost mediu, cheltuieli efectuate
pentru un articol/total cheltuieli, necesitatea unor realocări
bugetare, întocmire de acte adiționale),

feedback-ul comunității.

După finalizarea grantului, comunitatea locală va fi implicată în
viața școlii prin:

Continuarea Contractelor de colaborare cu angajatorii cu care am

derulat activități în cadrul proiectului, astfel încât elevii să desfășoare
stagii de practică;

Susținerea activităților extracurriculare prin sponsorizări de la Comitetul
de părinți;

Atragerea de fonduri de la Administrația locală, care să permită
renovarea și dotarea și a altor spații din unitatea școlară;

Susținerea activităților pedagogice și de sprijin prin contracte strategice
de colaborare/voluntariat cu ONG-urile din comunitatea locală, cu
studenți și profesori de la diferite facultăți ale Universității din Craiova;

Se vor utiliza în continuare anumite instrumentele de consiliere utilizate
în cadrul proiectului.

Vă mulțumim!
Vă urăm succes în activitățile
de implementare a proiectului!

