
 

 

 

 

Anunț privind intenția dezvoltării de parteneriate pentru proiectul  

 „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat” – POCU/784/6/24/ 139521 

  
COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE" TÂRGU NEAMȚ în parteneriat cu JUDEȚUL NEAMȚ, 

implementează în perioada 9 Aprilie 2021 - 8 Octombrie 2023, proiectul ,,ACASĂ - Alături de Copii prin 
Acțiuni de Sprijin Avansat!”, Cod proiect 139521, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020 - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate. 

Prin proiect, 270 de copii/elevi vor beneficia de servicii și măsuri integrate constând din programe 

de suport educațional, consiliere și îndrumare, ateliere pentru dobândirea de competențe TIC, tabere 

școlare, ajutor financiar în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire 

timpurie a scolii și 200 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate selectați dintre reprezentanții celor 270 de copii/elevi din GT vor beneficia de servicii de 

consiliere socială și educație parentală. 

Se solicită potențialilor parteneri să trimită o scrisoare de interes către COLEGIUL NAȚIONAL 

"ȘTEFAN CEL MARE" TÂRGU NEAMȚ la adresa proiectAcasa2021@gmail.com, care să conțină o motivație 

a interesului în proiect și experiența în proiecte similare.  

Se cauta parteneri sociali, ONG-uri, autoritati competente, entitati fizice sau juridice care pot oferi 

consultanta juridica in sensul delegarii temporare a autoritatii parintesti sau care pot asigura 

sustenabilitatea sesiunilor de consiliere cu parintii si copiii sau a altor servicii furnizate in cadrul 

proiectului. 

In cadrul proiectului, se va urmari crearea unei retele de parteneri in vederea dezvoltarii unor 

mecanisme locale de sustinere a procesului educational pentru facilitarea schimburilor de idei, resurse si 

experienta, inclusiv organizarea de workshopuri si intalniri de lucru.  

 

Relații suplimentare și informații privind modalitatea de înscriere: 

Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Tg. Neamț, Oraș Târgu Neamț, Str. Bld. Ștefan cel Mare, nr. 67, județul 

Neamț, 

Persoană de contact: ADINA-RALUCA MARGINE – Manager de proiect 

E-mail: proiectAcasa2021@gmail.com 

Tel/Fax: 0233790932 / 0233790932  
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