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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
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Asociatia Aladin
Scriem povesti în educatie din 2003

Comunicat de presă

Data: 25/08/2022

ASOCIAȚIA ALADIN DEVA demarează proiectul 

„ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE!”
cod SMIS 150331

Asociația Aladin Deva derulează începând cu data de 13.07.2022 proiectul „Împreună pentru educație!”, 
cod SMIS 150331, proiect finanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 -2020 (POCA).

Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

APELUL: Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și 
promovarea dezvoltării la nivel local.

Partenerii proiectului sunt : UAT MUNICIPIUL DEVA, UAT ORAȘUL SIMERIA, UAT COMUNA BĂCIA, UAT 
COMUNA RAPOLTU MARE 

OBIECTIVUL GENERAL:

Consolidarea capacității Asociației Aladin Deva de a se implica în formularea politicilor locale, privind 
prevenirea părăsirii timpurii a școlii, în special în rândul grupurilor dezavantajate de populație, prin constituirea 
unor parteneriate locale cu primării din județul Hunedoara și prin îmbunătățirea capacității de intervenție a 
asociației, prin formarea/ certificarea membrilor acesteia.

OBIECTIVELE SPECIFICE: 
OS.1: Creșterea gradului de implicare a Asociației Aladin Deva la conceperea politicilor locale în domeniul 

prevenirii părăsirii timpurii a școlii, în special în rândul grupurilor dezavantajate de populație, prin constituirea 
unor parteneriate locale cu primării din Județul Hunedoara, valabile minim 6 luni după încheierea proiectului, în 
cadrul cărora va fi elaborată o strategie locală de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, precum și instrumente/ 
mecanisme specifice de monitorizare și evaluare a acesteia pe termen lung, la nivelul județului Hunedoara. 

OS.2: Îmbunătățirea capacității de intervenție a membrilor Asociației Aladin Deva, prin participarea unui 
număr de 15 persoane la cursuri de formare specifice, finalizate cu certificarea cunoștințelor/ competențelor 
dobândite de aceștia pe parcursul activităților de instruire. 

REZULTATELE AȘTEPTATE:
• Minim 8 întâlniri de lucru în vederea consultării comune între experții partenerilor proiectului
• O strategie de prevenire a părăsirii timpurii a școlii elaborată
• Minim 4 instrumente/mecanisme de monitorizare și evaluare a implementării strategiei create 
• Minim 8 întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice/instituțiilor relevante de la nivelul județului 

Hunedoara, organizate și desfășurate 
• 15 persoane din cadrul asociației certificate în urma participării la cursurile de formare organizate și 

desfășurate 
• Minim 5 sesiuni de diseminare a informațiilor dobândite în urma participării la cursurile de formare 

organizate și desfășurate 

VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 420,147.50 LEI 

PERIOADA de implementare a Proiectului este de 12 luni, respectiv între data 13 iulie 2022 – 12 iulie 
2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului 
de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
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Competența face diferența!
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