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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul operational Capital l)man 20 l4-2ozo
Axa prioritarA: 4. Incluziunea sociald qi combaterea sarlciei
Cod apel: POCU/436/4/4/ Reducetea nutndrului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate neyoilor specifice in vederea integrar.ii socio-
profesionale
Componenta l: BUNICII COMUNITATII Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice - Regiuni rnai
putin dezvoltate
Titlul proiectului: ,,Societatea nu are varstA"

3:l :X':; i','"1"11,., El q g I at- - o o- u r e
Beneficiar: Direc.tia de Asistentl Sociald a ora$ului Targu Neamt

Nr. inregistr. th * ..!.*.,.! 9..,..N?

ANUN'[' r)E SELItCTtE

DlrrECTlA DE ASrS'r'ENT,{ SOCtALi A OTTA$ULU|T.ARGU NEAMT
nunti'r scoatcrea Ia concurs a unor posturi de exper(i in cndrul activitililor

,,Societatea nu are varste"
Cod SMIS 127389

Cap. I. Dispozi(ii generale

Art. I Direclia de Asistenld SocialS a orasului Tdrgu Neaml in calitate de beneficiar al proiectelor
finanlate din fonduri europene nerambursabile pot infiinta posturi in afara organigranrei pentru implemettarea
proiectelor, peste numirul maxim de posturi aprobat al autoriElii/instituliei publice, in limiti posturilor
aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanlare semnat de cdtre autoritatea./instituJia beneficiari cu
autoritatea finantatoare, atunci cind sunt indeplinite curnulativ urmitoarele concli{ii:

a) existi un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanlare de cAtre autoritatea de management sau
structura care gestioneazf, programul din care este finantat acesta;

b) in urrra evaludrii posturilor existente gi a necesarului de resurse ufilane a fost aprobata o notA
justificativd de citre Directoml Executiv al Direcliei de Asisten{d Social[ a oraqului T6rgu Neam!, dupi
caz, prin care se constatA ci personalul incadrat pe posturile prevdzute in organigrami se afli in imposibilitatea
de a prelua atribu{ii suplirrerltare sau nu existd suficient personal de specialitate cu competenlile necesare
desliguririi unor activitAli specifice din cadrul proiectului;

c) toate cheltuielile cu salariile personalului incadrat in afara organigramei, pe toatd durata de
implementare a proiectului. sunt prevdzute in bugetul aprobat al proiectului qi se suporta din titlul de cheltuieli
din care est^e finanlat proiectul.

Art. 2 Infiinlarea posturilor in afara organigramei pentru implementarea proiectelor finan(ate clin fbnduri
europene trerambursabile se aprobi prin act administrativ al Directorul Executiv al Direcliei de AsistenlA
Sociald a oraqului Tdrgu Neamf qi va contine cel pulin numdrul gi denumirea posturilor, precunr qi nivelul de
salarizare al fiecirui post, confonn tarilelor orare din ghidul solicitantului - condifii generale;i specifice
aplicabile, astfel cum au fost aprobate in cererile de finanlare de cAtre autoritatea finantatoare care gestioneazi
programul din care este finan{at proiectul, in lirnita bugetului aprobat.

Ad. 3 Personalu l/Persoanele care desliqoard activitati in cadrul proiectelor finanlate din foncluri europene
neranlbursabile gi incadrate in alara organigramei se angajeazi in instituliile gi/sau autoritalile publice, peste
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numarul maxim de posturi aprobat, din sursi externd, pe bazd de contract individual de rnuncd pe perioadi
determinat6, pe perioada implementdrii proiectului, cu respectarea prevederilol legale in vigoare.

Cap. IL INFORMATII PROIECT

Art. 4 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii vietii si depasirea situatiei de
vulnerabilitate pentru persoanele varstnice aflate in situatii de dependenta si/sau cu risc de excluziune
sociala din orasul TArgu-Neamt, zonele limitrofe si comunitatile marginalizate din proximitate, prin
furnizarea de servicii integrate, de ingrijire la domiciliu. In cadrul proiectul 162 de persoane vor
beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialisti, alcatuite din consilier juridic, asistent
social, psiholog, kinetoterapeut, ingrijitor la domiciliu, lacilitator comunitar care vor crea planuri
individuale de ingrijire ce vor fi reevaluate constant si actualizate in acord cu nevoile fiecarui membru
al grupului tinta.

Beneficiar: Direclia de Asisten(d SocialI a oraqulr.ti Tdrgu-Neam{

Durata proiectului: 36 de luni

Bugetul proiectului: 2.773.604,35 lei din care asisten!5 financiard nerambursabild 2.718.132,26\ei

Activitdli finanlate:
A1. IDENTIFICAREA, RECRUTAREA SI MENTINEREA GRUPULUI TINTA
A1 .1 . Definirea metodologiei de lucru cu grupul tinta si a criteriilor de seleclie
41.2. Organizarea si efectuarea selecliei, menlinerea grupului lintd

A2. iNFIINTAREA SERVICIULUI INTEGRAT DESTINAT PERSOANELoR VARSTNICE
(LTNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU)
42.1 Stabilirea cadrului metodologic de infiintare si functionare a serviciului integrat de ingrijire la
domiciliu a persoanelor vdrstn ice
A2.2 Organizarea si desfasurarea unui schimb de bune practici intr-o tara europeana cu experienta in
furnizarea de servicii sociale si a 10 ateliere de lucru la nivelul comunitatilor implicate
A2.3 Crearea unei retele de parteneri comunitari si sociali in vederea sustinerii si dezvoltarii
serviciului nou creat

A3. FURNIZAREA SERVICIULUI INTEGRAT DESTINAT PERSOANELOR VARSTNICE
(UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU)
.A3.1. intocmire Planuri de ingrijire pentru membrii GT
A3.2 Implementarea planului de ingrijire pentru membrii GT
A3.3 Desfasurarea examenelor de tip bilan! in vederea ajustarii planurilor de ingrijire

A4. MANAGEMENT DE PROIECT
A4.1. Management de proiect

A5. ACTIVITATI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE
5.1 Activitati aferente cheltuielilor indirecte

Rezultate aqteptate in urma implementdrii proiectr.rhri:
- I metodologie de identificare, selectie si mentinere a grupului tinta
- I metodologie de acordare Subventii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de ingrijire
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pentru persoanele dependente (persoane vdrstnice)
- 162 <le persoane selectate;
- I lista de rezerva GT;
- cel putin 30 comunicate publicate pe website-ul proiectului/Facebook de interes pentru GT
- I cadru metodologic de dezvoltare a servicir"rlui integrat de ingrijire la domiciliu
- I serviciu integrat funclional de ingrijire la domiciliu acordat persoanelor vArstnice
- I repea parleneri pentru suspinerea serviciilor de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor
v6rstnice
- 1 schimb de bune practici desfasurat
- l0 ateliere de lucru desfasurate
- 162 planuri de ingrijire pentru membrii grupului tinta intocmite
- I instrument software de gestiune a planurilor de ingrijire (lGI) lunctional
- 162 de planuri de ingrijire pentru membrii grupului finta implementate
- 92 de persoane vdrstnice care depasesc situapia de vulnerabilitate
- 162 de planuri de ingrijire pentru membrii grupului linta ajustate, ca urmare a desfasurarii
examenelor de tip bilanp
- minim 5 proceduri si metodologii de lucru (procedura privind realizarea achzitiilor publice,
regulament de organizare si functionare a proiectului, procedura de evaluarea a membrilor
echipei de implementare, procedura privind circuitul intern al documentelor, procedura de
arhivare);
- I echipa constituita;
- I plan detaliat de proiect;
- 1 registru al riscurilor actualizat, inclusiv procedura de management al riscului.
min. 5 cereri de rambursare depuse;
- 1 plan de achizitii actualizaU
- min. 5 proceduri de achizitie desfasurate;
- I plan de informare si publicitate;
- 1 identitate vizuala;
- I concept grafic;
- I website proiect functional;
- I pagina de Facebook creatal
- 1 pachet materiale de promovare elaborat si distribuit;
- I conferinta de start, inclusiv comunicat de start proiect;
- I conferinta de final, inclusiv comunicat de final proiect;
- I raport final proiect;
- 1 ghid de implementare si monitorizare a actiunilor propuse la nivelul proiectului pentru
promovarea temelor orizontale si secundare;
- 1 set declaratii experti privind respectarea politicii egalitatii de sanse.

Cap. IV OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE

Art. 5 Obiectul anunlului de selec{ie se referd la infiinlarea in cadrul echipei de implementare a
Solicitantului Direclia de Asistenld SocialS a oraqului Tdrgu-Neam1, a unor posturi de experli in
afara organigramei instituliei.
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In vederea atingerii rezultatelor proiectului din Cererea de finanlare, beneficiarul va selecta gi
contracta experli potrivit Tabelului l.

Tubelul I . Experli pentrtr qsiguroreo expertizei necesore realizdrii oclivitdlilor aferente alingerii
rezultatelor iectului

Cap. V CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art, 6 Condifii generale de participare la concurs:
o are cetdlenia romani, cetdlenie a altor state pecif ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(indnd Spaliului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
. cunoaSte limba romAnS, scris qi vorbit;
o are virsta minimd reglementatd de prevederile legale;
. are capacitate deplind de exerciliu;
. are o stare de sandtate corespunzAtoare postului pentru care candideazi, atestatd pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
o indeplineste condiliile de studii qi, dup[ caz, de vechime sau alte condilii pecific potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
. nu a fost condamnati definitiv pentru sdvArgirea unei infiacJiuni contra umanitdlii, contra

statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd inldptuirea
justiliei, de fals ori a unor lapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvArqite cu inten{ie, care ar
face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit
reabilitarea.

o indeplineqte alte condilii generale in func(ie de specificul proiectului.

Condi{ii specifice de participare la concurs:

l Asistent manager

- Studii superioare de specialitate - 3 ani

- Minim 1 an experien{d in specialitatea studiilor

cap. vI TERMENTT DE REFERINTA pnNrRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS

Denumire expefi: conlbrm T'abelului I
Numdr posturi vacante: I
Perioada estimata pentru derularea activitdlii: de la semnarea contractului pind la data
maximd de 1 8 noiembrie 2023. F.xperlii vor presta activitnli intr-un numAr total estimat de
luni. conform Tabelului I .

d) Descrierea activitdtilor: conlorm fiqelor de post.

a)
b)
c)

Denumirea postului Punct de lucru

Asistent managcr

D.A.S. Tg. Neam{
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e) Descrierea sarcinilor/atribuliilor: conform fiselor de post.

Denumire expert Conditii specifice conlbrm cerinlelor fi;ei postulr.ri

Asistent manager

- Acordi suport la intocmirea rapoartelor tehnice, eviden{elor
cheltuielilor, cererilor de rambursare, cererile de plati si cererile de
rambursare aferente cererilor de platd;

- Verifici si coreleazf, rapoartele de activitate, pontajele qi livrabilele
exper[ilor;

- Intocrneste si acordd suport in monitorizarea calendarului de activititi
si a rezultatelor aferente fiecdrei luni/raport tehnic;

- Mentine comunicarea cu reprezentan{ii OI;
- Parlicipi/asisti la ateliere de lucru;
- Acordi supod pe platfonna MySrnis;
- Acordd supoft pentru completarea qi transmiterea POCU Form;

t) Cerinle/competente necesare (lird a se limita la acestea): conform figelor de post
g) Abilitnl:
- capacitate de lucru in echipi;
- orientare spre rezultate gi atingerea obiectivelor in termenele prevdzute;
- capacitate de analizd. $i sintezd;
- capacitate organizatoricd gi administrativd pentru planificarea gi desfiqurarea intAtnirilor de
lucru in echipe interdisciplinare;
- capacitatea de a otganiza activitali de cercetare evaluativA;
- capacitatea de a organiza activitAli de documentare qi de redactare a textului qtiinlific;
- capacitatea de a realiza documente necesare pentru buna deslE$urare a proiectului;
- capacitatea de utilizare a documentelor de politicd educa{ionald qi europeanA.

Cap. VII DOSARUL DE CONCURS

Art. 7 in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 28612011 cu modificdrile si completdrile
ulterioare, dosarul de inscriere la concurs va conline urmdtoarele documente:

a) Cerere de inscriere, conform modelului din Anexa I la anunlul de selecfie;
b) Declaralie de disponibilitate conlorm modelului din Anexa 2 la anunjul de seleclie.
c) CV format Europass datat qi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie sA conlind

obligatoriu date de contact valide adresa de e-mail Ei num5r de telefon);
d) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,

dupd caz (semnatd de candidat); copie dupi cerlificatul de cdsdtorie (dacd este cazul), sau alt document
care dovedeqte schimbarea numelui;

e) Cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cA nu are antecedente penale
care sA-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd. Candidatul declarat admis la seleclia
dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rdspundere cA nu are antecedente penale,
are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pAn6 la
data primei probe a concursului:

f) Adeverin{d medicala care sd ateste starea de sdndtate corespunzdloare, eliberatd cu cel mult qase

luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdtile
sanitare abilitate. Adeverin{a con{ine, in clar. numdrul, data, numele emitentului;i calitatea acestuia,
in formatul standard stabilit de Ministerul SdnAtdtii.
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g) Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri;

h) Copiile documentelor care atestA indeplinirea condiliilor specifice;
i) Alte acte doveditoare privind experienlalexpeftiza, calificdrile specifice aferente poziliei;
j) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele depuse in copie vor vor fi prezentate si in original in vederea verificdrii conformitdlii
copiilor cu originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs, cu exceplia cazului in care vor fi depuse
copii legalizate.

Cap. VIII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Afi. 8 Candidatii vor depune documentele la sediul Direclia de Asistenld SocialS a oraqului Tdrgu-
Neam! din T6rgu-Neam!, str. $tefan cel Mare, nr. 62, jud. Neam! in zilele lucrdtoare, incepAnd cu
data de 12 octombrie 2021 qi pind la data de 27 octombrie 2021, intre orele 08-16 (in ziua de 15

octombrie intre orele 08- l4).
Art. 9 Candidaturile transmise dup[ data limitd indicatd in anun]ul de selecfie, precum gi cele
incomplete vor fi respinse.

Cap. IX PROBELE DE CONCURS
Art. l0 Selec{ia qi evaluarea dosarelor de inscriere

(l) Pentru a fi admis in etapa ulterioari, dosarul trebuie sd con{ind toate documentele solicitate;i sd

indeplineascd condiliile generale din anunlul de selecfie.
(2) Lista candida{ilor declara}i admigi/respinqi este publicatd la sediul Direclia de Asistenld Sociald a
oraqului T6rgu-Neam1. Eventualele contestalii se depun la Direclia de Asistenld Sociald a oraqului
Tdrgu-Neam! in termen de 24 ore de la data publicirii rezultatelor preliminarii.
(3) Rezultatele contestaliilor sunt publicate la sediul Direclia de Asistenld Sociald a oraqului TArgu-

Neam[.
(4) Candidalii admiqi la proba de seleclie Ei evaluare a dosarelor de inscriere vor parlicipa [a proba
urmAtoare.

Art. 1l Proba de interviu
in cadrul interviului se testeazA abilitalile, aptitudinile qi motivalia candidalilor. Proba interviului
poate fi sustinuti doar de cdtre acei candidali declaraJi admigi la selecJia gi evaluarea dosarelor de
inscriere.
(1) Interviul se realizeazd conf,orm planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua
desfiqurdrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:

a) abilitdtri qi cunoqtinle impuse de functie;
b) capacitatea de analiz[ qi sintezd;
c,) motivalia cand idatu lui:
d) comporlamentul in situaliile de crizd;
e) iniliativd qi creativitate.

(2) in funclie de cerinlele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevdzute
ta alin. (1) lit. d) 9i e) sunt stabilite oplional de cdtre membrii comisiei de concurs.
(3) Interviul se susline in termen de 3 zile lucrdtoare de la data afiEirii rezultatului la seleclia qi

evaluarea dosarelor de inscriere.
(4) Data qi ora sus{inerii interviului se afigeazd obligatoriu odatd cu rezultatele [a seleclia qi evaluarea
dosarelor de inscriere.
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(5) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebiri candidatului. Nu se pot adresa
intrebdri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindical[, religie, etnie, starea
materiald, originea sociald sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(6) Intrebdrile qi rdspunsurile la interviu se inregistreazd sau se consemneazd in scris in anexa la
raporlul final al concursului, intocmitA de secretarul comisiei de concurs, qi se semneazi de membrii
acesteia gi de candidat.

Cap X. STABILIREA PUNCTAJELOR

Atl. 12 (1) Punctajele se stabilesc dupd cum urmeazd:
a) pentru evaluarea dosarelor de inscriere punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

(2) Notarea criteriilor de evaluare a dosarelor de concurs ale candidalilor se face in termenul prevdzut
la arl. l0 (1), iar a interviului in termen de maximum o zi lucrdtoare de la finalizarea acestei probe.

(3) Punctajele se acordd de citre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare
dosar de inscriere, gi se noteazd in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru evaluarea
dosarului de concurs se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al
comisiei de concurs.

(4) Sunt declarali admiqi la evaluarea dosarului de concurs candidalii ale cdror dosare de
concurs au fost "admise" la seleclia dosarelor, pe baza documentelor depuse la dosar;i indeplinirii
condiliilor generale gi specifice de parlicipare la concurs gi care au ob{inut minimum 50 de puncte la
notarea criteriilor de evaluare.

(5) Interviul se noteazd pe baza criteriilor prevAzute qi a punctajelor maxime stabilite de cornisia
de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.

(6) Membrii comisiei de concurs acordd, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile
prevdzute in planr"rl de interviu. Punctajele se acordd de cdtre fiecare membru al comisiei de concurs in
parte, pentru fiecare candidat, gi se noteazd in borderoul de notare.

(7) Sunt declarali admigi la interviu candida{ii care au oblinut minimum 50 de puncte.

Afi. 13 (1) Ca urmare a desliqurlrii probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candida{ilor
in ordinea descrescdtoare a mediei notelor acordate.
(2) Candidalii vor fi declarali admiqi in ordinea descrescdtoare a punctajului, in limita numdrului de
posturi din anuntul de seleclie.
(3) Rezultatele finale ale selecliei se afigeazd la sediul Direclia de Asisten{d SocialS a oragului Tdrgu-
Neam!, in termen de o zi lucrdtoare de la ultima proba de concurs, prin specilicarea punctajului final al
fiec[rui candidat qi a menliunii "admis" san "respins" in termen de maxim o zi lucrdtoare.
(4) Candidalii care indeplinesc baremr.rl minim pentru seleclie, dar nu sunt in lista celor declarali

admiEi, vor constitui corpul de rezervd pentru pozilia respectivd pe toatd perioada deruldrii activit6lii.

Bibliografie:
F Legea nr. 1712000 privind asistentra sociald a persoanelor vArstnice, republicatd
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XI CALE\DARUL DE DESFASURARE A SE
Perioada Activitatea

l2 octomhrie l9 octombrie 201I Depurerea dosarelor la sediul Direclia de

Asistenfd Sociald a oraqului TArgu-Neam1

20 oclombric 202 I SelecIia qi evaluarea dosarelor
20 octomblic 1021 Afiqarea rezultatelor in urma selecliei qi evaludrii

dosarelor

21 octombric 2021 Depunerea eventualelor contesta{ii la sediul

Direcliei de Asistenld Sociald a oraqului Tdrgu-

Neam!

12 octonr hric. 201 I Solulionarea eventualelor contestatii qi afigarea

rezultatelor dupd contestalii
25 octombrie 202 I Sustinerea intervinhri
25 octombrie 2021 Afiqarea rezultatelor in urma susjinerii interviului
26 octombrie 2021 Depunerea eventualelor contestalii la sediul

Direcliei de Asistenld Sociald a oraqului T6rgu-
Neam!

27 octombrie 2021 Solulionarea eventnalelor contestalii ;i afiEarea

rezultatelor dupd contestatii
27 octombrie 2021 Afiqarea rezultatelor finale

Afigat astdzi, 12 octombrie 2021,Ia sediul Direc{iei de AsistenlA Sociald a oraqului Targu-Neamt.

MANAGER PROIECT.
BTJDI]ROI

RESPONSABIL

r

"r*^rl#I
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Anexa I la Anunlul de seleclie

CI,RERE Df, iNSCRIERE

la procesul de recrutare gi seleclie a expertilor pentru posturile vacante
din echipa organizaliei beneficiare/paftenere in proiect

-in a [ara organigramei organizaliei-
. conform anuntului de selectie nr. /

pentru proiectul "Societatea nu are vArstd", cod SMIS 127389

beneficiar: Direclia de Asistenld Sociald a oraqului Tdrgu-Neam1

in cadrul (sub)activitAtilor:

postul vizat

Fiecare candidat igi asuml responsab ilitatea declaraliei disponibilit[1ii pentru perioada de angajare
previzuti in anun{ul de seleclie.

I.DA'I'E PERSoNAI-I]
Nurne

PrcnLrrle
'fe le l'o n

I i- nra il
2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASARI IN TARA

Da

Nn

3. DISPONIBILITATE

Sunt apt qi disponibil si lucrez ca expeft in perioadele mentionate in declaralia privind
disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de pd(i)

Da

Nu

Data conrplctdrii
SernldtLrra



Data:

E
DECLARATIf, DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/ subsemnata

JJ

Anexa 2 la AnunlLrl de selectrie

legitimat cudorniciliul in

CIlBI" seria: , declar cd, in cazul in care sunt selectat(A) pentru postul

disponibil(d) pentru a indeplini in totalitate atribuliile aferente postului in cadrul proiectului "societoteo nu dre

vdrstd" cod SMIS 127389, desligurat de Directia de Asistenld Sociald a oraqului Targu-Neam!, in

perioada:

De la Pini la

Scmnarea contractului Mlriim l8 noie mblic 202i

Menlionez cd in aceastl perioadd nu am alte obligalii de muncd ce pot sA impiedice indeplinirea in

condilii optime a atributiilor aferente postului in cadrul proiectului sus-mentionat.

Prezenta declarafie de disponibilitate iEi menline valabilitatea in cazul prelungirii perioadei de execulie

a proiectului.

Numc qi prenume

Scmnitura

I)ata
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