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Întâlnire de management a proiectului ”ADS 2020 - un nou început!” cod SMIS 135412
la Alexandria
Sâmbătă, 23 ianuarie a.c., a avut loc, la sediul ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE ROMANO FRANCEZĂ ROMFRA, prima întâlnire ”față în față” a echipei de management a proiectului
”ADS 2020 - un nou început!”, a cărui implementare a început în prima zi lucrătoare după
semnarea contractului de finanțare - 24 decembrie, anul trecut și se va derula pe o perioadă
de 36 de luni, până în luna noiembrie 2023.
Au participat:
Sferle Sorin – Coordonator Partener1 – Director Asociația ROMFRA, Alexandru Paru –
Expert elaborare design curs - director Royal Audit House, Alexandru Iancu – expert cooptat
pentru implementare
Experții echipei de implementare solicitant - ISJ Gorj
Cornescu Doru Ion – Inspector Școlar general adjunct, reprezentat împuternicit al instituției,
Gârdu Cristian – Manager Proiect, Stânga Lelia- expert
Experții echipei de implementare partener- Asociația ROMFRA
Cofaru Mirela, Stoicescu Oana, Vlad Cezar, Găvănescu Ramona
În cadrul întâlnirii s-au analizat toate acțiunile subsecvente componentei de organizare și
planificare a activității de management de proiect (A1) și au fost discutate la modul general și
agreate modalitățile de abordare a activităților: de îmbunătățire a competențelor cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și a personalului de sprijin și didactic auxiliar (A2);
de promovare a programului de tip "A doua șansă", identificare și recrutare a tinerilor și
adulților care au abandonat timpuriu școala (A3); derularea programului de consiliere și
orientare profesională precum și activităţi extra curriculare de îmbunătățire a competențelor
(A4); derularea programului "A doua șansă" (ADS) pentru cei 600 de participanți și
încurajarea acestora de a se implica activ în cadrul orelor de curs și de a finaliza studiile, prin
acordarea de sprijin financiar/subvenții (A5).
S-au stabilit măsuri concrete pentru perioada imediat următoare, cu termene și responsabili
pentru implementare.
Următoarea ședință de management & implementare va avea loc în luna februarie, la sediul
solicitantului – Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

