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Decizie privind completarea 
și actualizare

în cadrul proiectului „Promovarea culturii romilor prin 

 

Ignat Maria-Cristina, Manager proiect „Promovarea culturii romilor prin artă 
contemporană. Povești ROM-ANTICE”, CALL07

Având în vedere: 
- Contractul de finanțare RO-CULTURA
- Cererea de finanțare a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. 
Povești ROM-ANTICE”, CALL07-30

Completarea Procedurii preliminare de identificare, recrutare 
prin adăugarea următoarelor men

„Prezența copiilor selectați în grupul țint
obligatorie, acceptându-se o rata de absenteism de maxim 10% din motive personale, 
respectiv maxim 25% din motive medicale. În situa
minorului înscris în grupul țintă nu comunică motivul absen
solicitărilor echipei de implementare a proiectului de a motiva absen
următoarele două zile lucrătoare de la absen
și înlocuit cu un alt minor din lista de rezerv
 

Se atașează prezentei decizii varianta revizuită a 
recrutare și actualizarea grupului țint

Data: 14.10.2022 

 

Manager proiect, 
IGNAT Maria-Cristina 
 

 

„Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE” 

 Neamț 
 Pp2 – Ateneul Național din Iași                                                   

culturale despre minoritatea romă 

Decizie privind completarea Procedurii preliminare de identificare, recrutare 
și actualizarea grupului țintă  

în cadrul proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. 
POVEȘTI ROM-ANTICE” 

, Manager proiect „Promovarea culturii romilor prin artă 
ANTICE”, CALL07-30 

CULTURA-A7-4/2022; 
ectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. 

30 
Decide: 

Procedurii preliminare de identificare, recrutare și actualizarea grupului țint
prin adăugarea următoarelor mențiuni la Capitolul 7. STRUCTURA GRUPULUI ȚINT

ța copiilor selectați în grupul țintă la activitățile clubului în care s-au înscris este 
se o rata de absenteism de maxim 10% din motive personale, 

respectiv maxim 25% din motive medicale. În situația în care reprezentantul legal al 
ă nu comunică motivul absenței minorului și nici nu r

ărilor echipei de implementare a proiectului de a motiva absența minorului în 
următoarele două zile lucrătoare de la absența acestuia, minorul va fi exclus din grupul țint
și înlocuit cu un alt minor din lista de rezervă, pe principiul „primul venit, primul servit”.

ă prezentei decizii varianta revizuită a Procedurii preliminare de identificare, 
și actualizarea grupului țintă-copii. 

Contrasemnează:
Responsabil grup 

Bârsan Viorela

Manager Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neam
RUSU Ionela

țional din Iași                                                    

identificare, recrutare 

artă contemporană. 

, Manager proiect „Promovarea culturii romilor prin artă 

ectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. 

și actualizarea grupului țintă 
ȚINTĂ COPII: 

au înscris este 
se o rata de absenteism de maxim 10% din motive personale, 

ția în care reprezentantul legal al 
ței minorului și nici nu răspunde 

ța minorului în 
ța acestuia, minorul va fi exclus din grupul țintă 

ul servit”. 

Procedurii preliminare de identificare, 

Contrasemnează: 
Responsabil grup țintă-copii, 

Bârsan Viorela 
 

Manager Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț 
RUSU Ionela-Loredana 


