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CAPITOLUL I – GENERALITĂȚI 

1. CADRU GENERAL 
Primăria Sectorului 5 al Municipiului București, în parteneriat cu Great People Inside SRL, 
implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul „Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-
Organizat-Orientat-Lucrativ” – POCU/74/6/18/104925. 
Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020: „Axa prioritară Educație și competențe, Programul „Școală pentru toți”, are o 
perioadă de implementare de 36 luni și o valoare totală de 9.316.209,82 lei, din care asistență 
financiară nerambursabilă 8.998.083,14 lei. 
Numele beneficiarului: Primăria Sectorului 5 al Municipiului București 
Obiectiv general al proiectului: Dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în 
domeniul educației pentru 1.170 de persoane (copii/tineri/adulți, părinți) din Sectorul 5 al 
Municipiului București în vederea creșterii participării școlare (începând cu învățământul 
antepreșcolar și până la finalizarea învățământului obligatoriu) și prevenirii/reducerii părăsirii 
timpurii a școlii. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
OS1: Creșterea participării la învățământul antepreșcolar pentru 60 de copii, în special a celor 
cu risc de părăsire timpurie a școlii prin: activități care sprijină acomodarea copiilor în noul 
ciclu de învățământ, activități de tip grădinița atractivă, acordarea de sprijin financiar și 
material, cercuri educaționale atractive de lectură, muzică și dans, terapii specifice pentru 
copiii cu nevoi speciale, activități de implicare a părinților. 
OS2: Creșterea participării la învățământul preșcolar pentru 220 de copii, în special a celor cu 
risc de părăsire timpurie a școlii prin: activități de tip grădinița prietenoasă/atractivă/incluzivă 
(joc educațional, experimente creative, activități de dezvoltare personală), cercuri de limba 
engleză, muzică și dans, pictură, nutriție și sport, cunoașterea mediului și implicare socială, 
acordarea de sprijin financiar și material, activități care sprijină acomodarea copiilor în noul 
ciclu de învățământ, activități de implicare a părinților, tabere și excursii școlare. 
OS3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 560 de elevi, în special din grupurile 
vulnerabile prin măsuri de prevenire și intervenție: școală după școală, activități de pregătire 
pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, cercuri educaționale (robotică, html 
de bază, prelucrare imagini, siguranța pe internet și rețele de socializare) și inovație 
(minimarket, manager în școala ta, tineri care învață de la tineri, implicare socială și 
nediscriminare), de dezvoltare personală și consiliere școlară, acordarea de sprijin material, 
excursii școlare. 
OS4: Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 200 tineri și adulți prin programe A 
doua șansă și de tip A doua șansă, inclusiv sprijin financiar, material și masă. 
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OS5: Creșterea implicării a minim 130 părinți ai copiilor din antepreșcolar și preșcolar în risc 
de părăsire timpurie a școlii în procesul educațional prin măsuri de informare și consiliere 
parentală și participare la diverse evenimente și activități extracurriculare.  
OS6: Dezvoltarea a 3 tipuri de rețele de parteneri în vederea susținerii și îmbunătățirii 
procesului educațional: parteneriat grădinițe publice și private, parteneriat grădinițe-școli-
părinți-comunitate, parteneriat școli-autorități locale-angajatori. 
OS7: Modernizarea/amenajarea și dotarea spațiilor din cele 10 școli țintă pentru dezvoltarea 
propice a activităților educaționale (extracurriculare, Școală după școală, A doua șansă, 
grădinița atractivă, activități pentru copii cu nevoi speciale etc.). 
Unități de învățământ în care se va implementa proiectul (Parteneri Asociați):  

• Școala Gimnazială nr. 127; 
• Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”; 
• Școala Gimnazială „George Călinescu”; 
• Școala Gimnazială specială nr. 9; 
• Școala Gimnazială nr. 131; 
• Școala Gimnazială nr. 136; 
• Școala Gimnazială nr. 144;  
• Școala Gimnazială nr. 144 (grădinița); 
• Școala Gimnazială nr. 115 (grădinița); 
• Școala Gimnazială nr. 126 (grădinița); 
• Grădinița 54. 

Valoarea totală a proiectului: 9.316.209,82 lei din care asistență financiară nerambursabilă 
8.998.083,14 lei 
Data începerii și data finalizării proiectului: 04.05.2018 – 03.05.2021 
Codul MySMIS al proiectului: 104925 

2. PRINCIPII APLICABILE 
În procesul de selecție al grupului țintă participant la activitățile proiectul se vor respecta 
următoarele principii: 

TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și 
neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și 
comunicarea tuturor deciziilor. 

ECHIDISTANȚĂ  – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, 
evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, 
bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, 
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caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice 
altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, 
vârsta sau orientarea sexuală.  

ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască 
independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile 
adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, 
la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la 
tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, 
care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în 
acord cu nevoile grupului țintă potențial.  

3. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului țintă,  în cadrul proiectului  Fii 
C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ – POCU/74/6/18/104925, proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Pentru a asigura un acces cât mai adecvat candidaților, în vederea atingerii cerințelor 
proiectului, se va realiza o distribuție unitară a grupului țintă, pe nivelul de școlaritate, fără a 
se modifica în  nici un fel distribuția descrisă în tabelul de mai jos: 

Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

1. Grădinița nr. 54 
Școala 
Gimnazială nr. 
115 (grădinița) 
Școala 
Gimnazială nr. 
126 (grădinița) 

(OS 6.2) Copii de vârstă antepreșcolară 
de 2-3 ani, cuprinși în activități 
educaționale desfășurate în unități 
școlare care fac parte din sistemul 
național de învățământ, care fac parte 
din grupuri cu risc de părăsire timpurie, 
cu accent pe copii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul 
rural, din care: 

A2.2 
 

60 

1 În vederea eliminării riscului de necompletare a GT prin abandon în cadrul acestei selecții, listele candidaților 
admiși se vor suplimenta față de numărul prezentat cu 10-15% din valoarea propusă în vederea constituirii unui 
grup țintă de rezervă 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

Școala 
Gimnazială nr. 
144 (grădinița) 

- copii de vârstă antepreșcolară 
de 2-3 ani aparținând 
minorității roma 

- 10 

(OS 6.2) Părinți/tutori ai 
copiilor/elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii - copii de vârstă 
antepreșcolară (2-3 ani) 

A2.3 30 

2. Grădinița nr. 54 (OS 6.2) Copii de vârstă preșcolară (3-
5 ani) care fac parte din grupuri cu risc 
de părăsire timpurie, cu accent pe copii 
aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural, din care: 

A3.3 
A3.4 

50 

- copii de vârstă preșcolară de 3-
5 ani aparținând minorității 
roma 

- 10 

(OS 6.2) Părinți/tutori ai 
copiilor/elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii - copii de vârstă 
preșcolară (3-5 ani) 

A3.5 20 

3. Școala 
Gimnazială nr. 
115 (grădinița) 

(OS 6.2) Copii de vârstă preșcolară (3-
5 ani) care fac parte din grupuri cu risc 
de părăsire timpurie, cu accent pe copii 
aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural, din care: 

A3.3 
A3.4 

50 

- copii de vârstă preșcolară de 3-
5 ani aparținând minorității 
roma 

- 10 

(OS 6.2) Părinți/tutori ai 
copiilor/elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii - copii de vârstă 
preșcolară (3-5 ani) 

A3.5 20 

4. Școala 
Gimnazială nr. 
126 (grădinița) 

(OS 6.2) Copii de vârstă preșcolară (3-
5 ani) care fac parte din grupuri cu risc 
de părăsire timpurie, cu accent pe copii 
aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural, din care: 

A3.3 
A3.4 

60 

- copii de vârstă preșcolară de 3-
5 ani aparținând minorității 
roma 

- 10 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

(OS 6.2) Părinți/tutori ai 
copiilor/elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii - copii de vârstă 
preșcolară (3-5 ani) 

A3.5 30 

5. Școala 
Gimnazială nr. 
144  

(OS 6.2) Copii de vârstă preșcolară (3-
5 ani) care fac parte din grupuri cu risc 
de părăsire timpurie, cu accent pe copii 
aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural, din care: 

A3.3 
A3.4 

60 

- copii de vârstă preșcolară de 3-
5 ani aparținând minorității 
roma 

- 10 

(OS 6.2) Părinți/tutori ai 
copiilor/elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii - copii de vârstă 
preșcolară (3-5 ani) 

A3.5 30 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani) 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

25 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), inclusiv absolvenți de 
liceu necertificați la examenul de 
bacalaureat și elevi din școlile 
profesionale, în special copii/elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul gimnazial (11-14 ani) 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

25 

6. (OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 

A4.3 
A4.4 

20 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

Școala 
Gimnazială 
specială nr. 9 

preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani), din 
care: 

A4.5 
 

- copii/elevi ciclul primar (6-10 
ani) cu dizabilități sau nevoi 
speciale 

20 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), inclusiv absolvenți de 
liceu necertificați la examenul de 
bacalaureat și elevi din școlile 
profesionale, în special copii/elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul gimnazial (11-14 ani), 
din care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

30 

- copii/elevi ciclul gimnazial (11-
14 ani), cu dizabilități sau nevoi 
speciale 

30 

7. Școala 
Gimnazială nr. 
127 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani) 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

25 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), inclusiv absolvenți de 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

25 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

liceu necertificați la examenul de 
bacalaureat și elevi din școlile 
profesionale, în special copii/elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul gimnazial (11-14 ani) 

8. Școala 
Gimnazială nr. 
131 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani), din 
care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

25 

- copii/elevi ciclul primar (6-10 
ani), aparținând minorității 
roma 

10 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), inclusiv absolvenți de 
liceu necertificați la examenul de 
bacalaureat și elevi din școlile 
profesionale, în special copii/elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul gimnazial (11-14 ani), 
din care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

25 

- copii/elevi ciclul gimnazial (11-
14 ani), aparținând minorității 
roma 

10 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

Copii/elevi ciclul primar sau gimnazial, 
cu dizabilități sau nevoi speciale 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

5 

9. Școala 
Gimnazială nr. 
136 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani), din 
care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

50 

- copii/elevi ciclul primar (6-10 
ani), aparținând minorității 
roma 

15 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), inclusiv absolvenți de 
liceu necertificați la examenul de 
bacalaureat și elevi din școlile 
profesionale, în special copii/elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul gimnazial (11-14 ani), 
din care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

50 

- copii/elevi ciclul gimnazial (11-
14 ani), aparținând minorității 
roma 

15 

10. Școala 
Gimnazială 
„Petrache 
Poenaru” 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

50 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani), din 
care: 

- copii/elevi ciclul primar (6-10 
ani), aparținând minorității 
roma 

15 

Copii/elevi (cu vârste corespunzătoare 
învățământului preuniversitar), inclusiv 
absolvenți de liceu necertificați la 
examenul de bacalaureat și elevi din 
școlile profesionale, în special 
copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu 
accent pe copiii/elevii aparținând 
minorității Roma, copii/elevi din 
mediul rural, copii/elevi cu dezabilități, 
copii/elevi din comunitățile 
dezavantajate socio-economic – ciclul 
gimnazial (11-14 ani), din care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

80 

- copii/elevi ciclul gimnazial (11-
14 ani), aparținând minorității 
roma 

30 

11. Școala 
Gimnazială 
„George 
Călinescu” 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul primar (6-10 ani), din 
care: 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

50 

- copii/elevi ciclul primar (6-10 
ani), aparținând minorității 
roma 

15 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste 
corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), inclusiv absolvenți de 
liceu necertificați la examenul de 
bacalaureat și elevi din școlile 

A4.3 
A4.4 
A4.5 

 

80 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

profesionale, în special copii/elevi din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității 
Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi 
din comunitățile dezavantajate socio-
economic – ciclul gimnazial (11-14 ani), 
din care: 

- copii/elevi ciclul gimnazial (11-
14 ani), aparținând minorității 
roma 

30 

12. Școala 
Gimnazială nr. 
127; 
Școala 
Gimnazială 
„George 
Călinescu”; 
Școala 
Gimnazială nr. 
131; 
Școala 
Gimnazială nr. 
136; 
Școala 
Gimnazială nr. 
144; 

(OS 6.4) Tineri cu vârsta cuprinsă între 
6-16 ani, care au părăsit timpuriu 
școala și nu au depășit cu cel puțin 4 ani 
vârsta corespunzătoare clasei 
neabsolvite – programul A doua șansă 

A5.2 20 

(OS 6.4) Tineri de 16-24 de ani care au 
un loc de muncă, dar nu au absolvit 
învățământul obligatoriu – programul 
A doua șansă 

A5.2 50 

(OS 6.4) Adulți între 25-64 de ani care 
nu au absolvit învățământul  
obligatoriu – programul A doua șansă 

A5.2 130 

TOTAL, din care: 1.170 
(OS 6.2) Copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, cuprinși în activități 
educaționale desfășurate în unități școlare care fac parte din sistemul 
național de învățământ, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire 
timpurie, cu accent pe copii aparținând minorității roma și a celor din mediul 
rural, din care: 

- copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani aparținând minorității roma 

60 
 
 
 

10 

(OS 6.2) Copii de vârstă preșcolară (3-5 ani) care fac parte din grupuri cu risc 
de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural, din care: 

- copii de vârstă preșcolară de 3-5 ani aparținând minorității roma 

220 
 

40 

(OS 6.2) Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii 130 
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Crt. Locația/Partener 
Asociat 

Categorii grup țintă Activitate/ 
Activități 

Valoare 
estimată1 

(OS 6.3) Copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
copiii/elevii aparținând minorității Roma, copii/elevi din mediul rural, 
copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi din comunitățile dezavantajate socio-
economic, din care: 

- Copii/elevi ciclul primar (6-10 ani), din care: 
o copii/elevi ciclul primar (6-10 ani), aparținând minorității roma 

- Copii/elevi ciclul gimnazial (11-14 ani), din care: 
o copii/elevi ciclul gimnazial (11-14 ani), aparținând minorității 

roma 
- Copii/elevi ciclul primar sau gimnazial, cu dizabilități sau nevoi 

speciale 

560 
 
 
 

245 
55 

315 
85 
55 

(OS 6.4) Tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu 
școala și nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei 
neabsolvite – programul A doua șansă 

20 

(OS 6.4) Tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit 
învățământul obligatoriu – programul A doua șansă 

50 

(OS 6.4) Adulți între 25-64 de ani care nu au absolvit învățământul  obligatoriu 
– programul A doua șansă 

130 
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4. ATRAGEREA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ 
Procesul de atragere și recrutarea al grupului țintă se va realiza prin: 

Crt.  Activitatea conform cererii de 
finanțare 

Acțiuni/măsuri vizate 

1. A1.1 Definirea metodologiei de 
lucru cu grupul țintă, a criteriilor 
de selecție pentru diferitele 
categorii ale grupului țintă, a 
metodologiei de acordare a 
sprijinului financiar 

- publicarea prezentei metodologii de selecție a 
grupului țintă  pe website-ul proiectului și pe 
website-ul Partenerului Great People Inside 

- afișarea anunțurilor de selecție a grupului țintă  
la avizierul unităților de învățământ vizate și la 
solicitant 

- promovare în mediul online și la fața locului 
2. A1.2 Organizarea și efectuarea 

selecției, menținerea grupului 
țintă 

- publicarea unui ghid de înscriere ajutător, 
- informarea cu privire la începerea procesului 

de selecție, posibilitatea depunerii dosarelor 
personale de candidatură, 

- acordarea de suport telefonic și pe email 
pentru pregătirea dosarelor de candidatură  

- publicarea și actualizarea listei cu cele mai 
frecvente întrebări venite din partea 
candidaților 

- comunicarea rezultatelor selecției fiecărui 
candidat în parte 

- publicarea rezultatelor selecției pe website-ul 
proiectului 

3. A1.3 Activități și campanii de 
identificare, 
recrutare si înscriere a copiilor la 
creșă/grădiniță/școală și a 
tinerilor/adulților 
la programe de tip A doua șansă 

- desfășurarea de campanii la fața locului în 
unitățile de învățământ vizate, în sector prin 
care se vor promova beneficiile aduse de 
înscrierea copiilor la creșă/grădiniță/școală și a 
tinerilor/adulților la programe de tip A doua 
șansă 

- publicarea de comunicate pe rețelele de 
socializare 

- realizarea de comunicate și prezentări care să 
fie distribuite în mediul online 

4. A1.4 Derularea campaniilor 
periodice de informare și 
conștientizare locală 

- desfășurarea de campanii la fața locului în 
unitățile de învățământ vizate și în sector în 
vederea promovării principiilor de 
nediscriminare și pentru implicarea  
comunității locale în creșterea calității în 
educație 
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Crt.  Activitatea conform cererii de 

finanțare 
Acțiuni/măsuri vizate 

- crearea de pagini pe rețelele de socializare 
- realizare bannere online, comunicate, 

prezentări etc. care să fie distribuite in mediul 
online 

5. A8.1 Activități aferente 
cheltuielilor 
indirecte 

- conferința de începere a proiectului 
- activități de informare și publicitate prin pagina 

web a proiectului, distribuirea de materiale de 
informare și publicitate etc. 
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CAPITOLUL II – ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
 

1. Grup țintă categoria A. Copii de vârstă antepreșcolară 
 

a) Indicator de grup țintă: 
 

Copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, cuprinși în activități educaționale desfășurate în 
unități școlare care fac parte din sistemul național de învățământ, care fac parte din grupuri 
cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparținând minorității roma și a celor din 
mediul rural – 60 persoane, din care copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani aparținând 
minorității roma – 10 persoane 
 

b) Activități în care va fi implicat grupul țintă: 
 

A2.2 Organizarea și desfășurarea de cercuri educaționale antepreșcolari (04.11.2018 – 
03.05.2021) 
Mod de implicare: 
- Vor fi organizate cercuri educaționale antepreșcolari în creșe/grădinițe: lectură, respectiv 

muzică și dans. 
- Sprijin financiar și material pentru ca grupul țintă să poată frecventa o grădiniță/creșă 

(rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, pachete de igienă). 
 
c) Criterii de eligibilitate: 

 

Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

1. Părintele/tutorele are domiciliul sau 
reședința în Regiunea de Dezvoltare 
București-Ilfov; 

Copie C.I. 
părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 

Se verifică copia după BI/CI a 
părintelui sau tutorelui 

2. La data înscrierii în proiect, copilul are 
împlinită vârsta de 2 (doi) ani; 

Copie a certificatului 
de naștere al copilului 

Se verifică copia după certificatul 
de naștere al copilului 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

3. La data înscrierii în proiect, copilul nu a 
împlinit vârsta de 3 (trei) ani; 

copil, certificată 
conform cu originalul 

4. La data înscrierii în proiect, copilul este 
cuprins în activități educaționale 
desfășurate în unități școlare care fac 
parte din sistemul național de 
învățământ (ex.  creșe, leagăne); 

Adeverință/document 
care atestă faptul că 
copilul înscris este 
cuprins în activități 
educaționale 
desfășurate în unități 
școlare care fac parte 
din sistemul național 
de învățământ 
(ex.  creșe, leagăne),  
original sau copie 
conformă cu originalul 

Se verifică adeverința care 
certifică înscrierea copilului în 
unități școlare care fac parte din 
sistemul național de învățământ 

5. Copilul înscris face parte din una sau 
mai multe categorii de grup vulnerabil.  
Prin grup vulnerabil se înțelege copii 
care îndeplinesc una sau mai multe 
dintre următoarele condiții: trăiesc în 
zone defavorizate; trăiesc în zone 
izolate geografic, în zone rurale; provin 
din familii cu statut socio-economic 
scăzut (sărace); aparțin minorității 
rome sau unor grupuri marginalizate 
sau subreprezentate; au dizabilități 
sau cerințe educaționale speciale; se 
află temporar sau permanent într-o 
stare de sănătate afectată și sunt 
școlarizați la domiciliu sau în spital; 
sunt instituționalizați; se află în stare 
de detenție; provin din familii 
monoparentale; au unul sau ambii 
părinți plecați de acasă (ex: la muncă în 
străinătate/în altă localitate); sunt 
remigrați; provin din familii cu un nivel 
scăzut de educație a părinților; sunt în 
alte situații demonstrabile de risc 
educațional; 

Cerere de înscriere 
copil în grupul țintă  
Formular de 
înregistrare a grupului 
țintă (FiGT) 

(dacă este cazul) 
Declarație pe propria 
răspundere 
părinte/tutore privind 
apartenența la 
minoritatea de etnie 
romă 

Documente 
doveditoare pentru 
încadrarea în 
categoria de grup 
vulnerabil din care 
face parte 

Se verifică informațiile furnizate 
în Anexa 8 Formularul de 
înregistrare individuală a 
participanților  la operațiunile 
finanțate prin POCU 2014-2020, 
Secțiunea Persoană 
dezavantajată (trebuie să fie 
bifat DA). Formularul se va 
semna de către 
părintele/reprezentantul legal al 
minorului, și se va trece și 
numele în clar al persoanei care 
semnează. 

Dacă este cazul, se verifică 
existența declarației pe propria 
răspundere privind apartenența 
la etnia romă. Aceasta va purta 
semnătura olografă, vizibilă 
(culoare albastră) a părintelui 
sau tutorelui care realizează 
înscrierea, în toate câmpurile în 
care se solicită acordul. 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

Se verifică existența 
documentului suport pentru 
încadrarea în categoria de grup 
vulnerabil din care face parte 

6. La data înscrierii copilul trebuie să nu 
mai fie înscris în alt proiect cu obiective 
și activități similare; 

Declarație pe propria 
răspundere 
părinte/tutore privind 
evitarea dublei 
finanțări 

Se verifică existența declarației 
pe proprie răspundere privind 
evitarea dublei finanțări. Aceasta 
va purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
părintelui sau tutorelui care 
realizează înscrierea. 

7. Părintele/tutorele va completa și 
semna angajamentul de disponibilitate 
față de activitățile proiectului; 

Angajament de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului 

Se verifică existența declarației 
pe proprie răspundere privind 
angajamentul de disponibilitate 
față de activitățile proiectului. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare 
albastră) a părintelui sau 
tutorelui care realizează 
înscrierea. 

8. Părintele/tutorele va completa și 
semna acordul privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

Declarație de 
consimțământ privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

Se verifică existența acordului 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Aceasta va 
purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
părintelui sau tutorelui care 
realizează înscrierea, în toate 
câmpurile în care se solicită 
acordul. 

d) Criterii de selecție: 
 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului 
complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea 
grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 
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Dacă în urma analizei dosarului de înscriere sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate 
(candidatul - părintele/tutorele copilului - a obținut DA la fiecare dintre cele 8 criterii 
evaluate), acesta va susține un mini-interviu (față-în-față sau telefonic) cu Expertul 
educațional local incluziune responsabil cu selecția. 

Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

1. Dosarul este depus în 
perioada stabilită 

- Criteriu eliminatoriu 

2. Dosarul depus este complet 
(cuprinde toate 
documentele solicitate), la 
prima depunere 

maxim 3 puncte Pentru fiecare completare ulterioară se 
scade 1 punct 

3. Copilul înscris aparține unui 
grup vulnerabil: 
(a) 3 (trei) sau mai multe 

categorii de grup 
vulnerabil 

(b) 2 (două) categorii de 
grup vulnerabil 

(c) 1 (una) categorie de grup 
vulnerabil 

  

maxim 3 puncte 
 
(a) 3 puncte 

 
 

(b) 2 puncte 
 

(c) 1 punct 

Se verifică dacă au fost bifate una sau 
mai multe categorii de grup vulnerabil în 
Anexa 8 Formularul de înregistrare 
individuală a participanților  la 
operațiunile finanțate prin POCU 2014-
2020, Secțiunea Persoană 
dezavantajată: 
 Participanți care trăiesc în gospodării 

fără persoane ocupate 
 Participanți care trăiesc în gospodării 

fără persoane ocupate cu copii aflați 
în întreținere 

 Participanți care trăiesc în gospodării 
alcătuite dintr-un părinte unic cu 
copil aflat în întreținere 

 Migranți 
 Participanți de origine străină 
 Minorități 

o Etnie romă 
o Altă minoritate decât cea de 

etnie romă 
 Comunități marginalizate  
 Participanți cu dizabilități 
 Alte categorii defavorizate (de 

exemplu: copii cu părinți care 
lucrează în străinătate, mai ales 
aceia cu amândoi părinții în 
străinătate și cei care se confruntă cu 
separarea pe termen lung de părinții 
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Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

lor; copii în risc de sărăcie şi 
excluziune socială sau care se 
confruntă cu deprivare materială 
severă, alte categorii de 
defavorizare) 

 Persoane fără adăpost sau care sunt 
afectate de excluziunea locativă 

4. Punctaj obținut în urma mini-
interviului 

maxim 4 puncte Expertul educațional local incluziune 
responsabil cu selecția apreciază 
răspunsurile date de părintele/tutorele 
care realizează înscrierea copilului în 
grupul țintă și acordă un punctaj 
corespunzător, conform grilei de mai jos. 

4.1 Motivația părintelui sau 
tutorelui  privind implicarea 
în proiect 
(a) Includerea în proiect este 

bine motivată în 
concordanță cu scopul şi 
obiectivele proiectului 

(b) Includerea în proiect este 
suficient motivată în 
concordanță cu scopul şi 
obiectivele proiectului 

(c) Includerea în proiect este 
insuficient motivată în 
concordanță cu scopul şi 
obiectivele proiectului, 
sau, sunt urmărite doar 
motive de natură 
financiară 

 
 

 
(a) 2 puncte 

 
 
 

(b) 1 punct 
 
 
 

(c) 0 puncte 

Se apreciază  argumentele aduse de 
părintele/tutorele copilului în vederea 
includerii în grupul țintă. 

4.2 Așteptările părintelui sau 
tutorelui, în beneficiul 
copilului înscris 
(a) așteptările părintelui sau 

tutorelui  de pe urma 
implicării în acest proiect, 
în beneficiul copilului 
înscris, sunt în 

 
 
 

(a) 2 puncte 
 
 
 
 

Se evaluează dacă activitățile propuse în 
cadrul proiectului (A2.2) adresate 
grupului țintă antepreșcolar  sunt 
corelate cu așteptările părintelui sau 
tutorelui (de exemplu nevoia de sprijin 
și/sau financiar pentru ca copilul să 
poată frecventa o grădiniță/creșă, 
intenția de participare la activități 
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Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

concordanță cu scopul, 
obiectivele și activitățile 
proiectului 

(b) așteptările părintelui sau 
tutorelui  de pe urma 
implicării în acest proiect, 
în beneficiul copilului 
înscris, corespund parțial 
cu scopul, obiectivele și 
activitățile proiectului 

(c) așteptările părintelui sau 
tutorelui  de pe urma 
implicării în acest proiect, 
în beneficiul copilului 
înscris, nu corespund 
scopului, obiectivelor și 
activităților proiectului 

 
 
 

(b) 1 punct 
 
 
 
 
 
 

(c) 0 puncte 

educaționale conform activităților 
prevăzute în cererea de finanțare - 
cercuri de lectură, muzică și dans) 

 
e) Criterii de departajare: 

 

- punctajul obținut în conformitate cu criteriile de selecție; 
- la punctaje egale, data și ora primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele 

solicitate și completat în mod corespunzător. 

2. Grup țintă categoria B. Copii de vârstă preșcolară 
 

a) Indicator de grup țintă: 
 

Copii de vârstă preșcolară (3-5 ani) care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu 
accent pe copii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural – 220 persoane, din 
care copii de vârstă preșcolară de 3-5 ani aparținând minorității roma – 40 persoane. 
 

b) Activități în care va fi implicat grupul țintă: 
 

A3.3 Desfășurarea activităților de tip grădiniță prietenoasă/atractivă/incluzivă (04.11.2018 
– 03.05.2021) 
Mod de implicare: 
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- Sprijin pentru preșcolari ca aceștia să poată participa la grădiniță (rechizite, îmbrăcăminte 

și încălțăminte, pachete de igienă) 
- Vor fi organizate activități atractive în cadrul grădiniței: experimente creative pentru 

preșcolari 
- Vor fi desfășurate activități și jocuri în echipă (în cadrul proiectului fiind achiziționate 

jocuri și jucării pentru copii) 
- Organizarea și desfășurarea de ședințe de dezvoltare personală pentru copii și cu 

întocmirea și urmărirea planurilor de dezvoltare individuală pentru fiecare copil 
- Sprijin financiar pentru copiii care frecventează grădinița 
- Organizarea de tabere și excursii 

A3.4 Desfășurarea de cercuri educaționale preșcolari (04.11.2018 – 03.05.2021) 
Mod de implicare: 
- Vor fi organizate cercuri educaționale preșcolari: limba engleză, dans, pictură, nutriție și 

sport, cunoașterea mediului și implicare socială 
 

c) Criterii de eligibilitate: 
 

Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

1. Părintele/tutorele are domiciliul 
sau reședința în Regiunea de 
Dezvoltare București-Ilfov; 

Copie C.I. părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 

 

Se verifică copia după BI/CI a 
părintelui sau tutorelui 

2. La data înscrierii în proiect, copilul 
nu a împlinit vârsta de 6 (șase) ani; 

Certificat de naștere copil, 
certificat conform cu 
originalul 

Se verifică copia după 
certificatul de naștere al 
copilului 3. La data înscrierii în proiect, copilul 

are împlinită vârsta de 3 (trei) ani; 

4. La data înscrierii în proiect copilul 
frecventează nivelul de învățământ 
"preșcolar" în cadrul Partenerului 
Asociat unde se depune dosarul de 
înscriere  

Adeverință/ document care 
atestă faptul că copilul înscris 
frecventează nivelul de 
învățământ "preșcolar" în 
cadrul Partenerului Asociat 
unde se depune dosarul de 
înscriere, original sau copie 
conformă cu originalul 

Se verifică documentul care 
atestă faptul că copilul înscris 
frecventează nivelul de 
învățământ "preșcolar" în 
cadrul Partenerului Asociat 
unde se depune dosarul de 
înscriere 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

5. Copilul înscris face parte din una sau 
mai multe categorii de grup 
vulnerabil. Prin grup vulnerabil se 
înțelege: copii care îndeplinesc una 
sau mai multe dintre următoarele 
condiții: trăiesc în zone 
defavorizate; trăiesc în zone izolate 
geografic, în zone rurale; provin din 
familii cu statut socio-economic 
scăzut (sărace); aparțin minorității 
rome sau unor grupuri 
marginalizate sau subreprezentate; 
au dizabilități sau cerințe 
educaționale speciale; se află 
temporar sau permanent într-o 
stare de sănătate afectată și sunt 
școlarizați la domiciliu sau în spital; 
sunt instituționalizați; se află în 
stare de detenție; provin din familii 
monoparentale; au unul sau ambii 
părinți plecați de acasă (ex: la 
muncă în străinătate/în altă 
localitate); sunt remigrați; provin 
din familii cu un nivel scăzut de 
educație a părinților; sunt în alte 
situații demonstrabile de risc 
educațional; 

Cerere de înscriere copil în 
grupul țintă  
Formular de înregistrare în 
grupul țintă (FiGT) 
Declarație pe propria 
răspundere privind 
apartenența la etnia romă 

Documente doveditoare 
pentru încadrarea în 
categoria de grup vulnerabil 
din care face parte 

Se verifică informațiile 
furnizate în Anexa 8 
Formularul de înregistrare 
individuală a participanților  la 
operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020, Secțiunea 
Persoană dezavantajată (va fi 
bifat DA). Formularul se va 
semna de către 
părintele/reprezentantul 
legal al minorului, și se va 
trece și numele în clar al 
persoanei care semnează. 

Se verifică existența 
documentului suport pentru 
încadrarea în categoria de 
grup vulnerabil din care face 
parte 

Dacă este cazul, se verifică 
existența declarației pe 
propria răspundere privind 
apartenența la etnia romă. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare 
albastră) a părintelui sau 
tutorelui care realizează 
înscrierea, în toate câmpurile 
în care se solicită acordul. 

6. La data înscrierii, copilul trebuie să 
nu mai fie înscris în alt proiect cu 
obiective și activități similare; 

Declarație pe propria 
răspundere părinte/tutore 
privind evitarea dublei 
finanțări 

Se verifică existența 
declarației pe proprie 
răspundere privind evitarea 
dublei finanțări. Aceasta va 
purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
părintelui sau tutorelui care 
realizează înscrierea. 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

7. Părintele/tutorele va completa și 
semna angajamentul de 
disponibilitate față de activitățile 
proiectului; 

Angajament de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului 

Se verifică existența 
declarației pe proprie 
răspundere privind 
angajamentul de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare 
albastră) a părintelui sau 
tutorelui care realizează 
înscrierea. 

8. Părintele/tutorele va completa și 
semna acordul privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

Declarație de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

Se verifică existența acordului 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Aceasta va 
purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
părintelui sau tutorelui care 
realizează înscrierea, în toate 
câmpurile în care se solicită 
acordul. 

 
 

d) Criterii de selecție: 
 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului 
complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea 
grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 
 
Dacă în urma analizei dosarului de înscriere sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate 
(candidatul - părintele/tutorele copilului - a obținut DA la fiecare dintre cele 8 criterii 
evaluate), acesta va susține un mini-interviu (față-în-față sau telefonic) cu Expertul 
educațional local incluziune responsabil cu selecția. 

Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

1. Dosarul este depus în perioada 
stabilită 

- Criteriu eliminatoriu 
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2. Dosarul depus este complet 
(cuprinde toate documentele 
solicitate), la prima depunere 

3 puncte Pentru fiecare completare 
ulterioară se scade 1 punct 

3. Punctaj obținut în urma mini-
interviului 

maxim 7 puncte Expertul educațional local 
incluziune responsabil cu 
selecția apreciază răspunsurile 
date de părintele/tutorele 
care realizează înscrierea 
copilului în grupul țintă și 
acordă un punctaj 
corespunzător, conform grilei 
de mai jos. 

3.1 Motivația părintelui sau 
tutorelui  privind implicarea în 
proiect 
(a) Includerea în proiect este 

bine motivată în 
concordanță cu scopul şi 
obiectivele proiectului 

(b) Includerea în proiect este 
suficient motivată în 
concordanță cu scopul şi 
obiectivele proiectului 

(c) Includerea în proiect este 
insuficient motivată în 
concordanță cu scopul şi 
obiectivele proiectului sau 
sunt urmărite doar motive 
de natură financiară 

 
 
 
(a) 4 puncte 

 
 
 

(b) 3 puncte 
 
 
 

(c) 1 punct 

Se apreciază  argumentele 
aduse de părintele/tutorele 
copilului în vederea includerii 
în grupul țintă. 

3.2 Așteptările părintelui sau 
tutorelui, în beneficiul copilului 
înscris 
(a) așteptările părintelui sau 

tutorelui  de pe urma 
implicării în acest proiect, în 
beneficiul copilului înscris, 
sunt în concordanță cu 
scopul, obiectivele și 
activitățile proiectului 

(b) așteptările părintelui sau 
tutorelui  de pe urma 
implicării în acest proiect, în 

 
 
 
(a) 3 puncte 

 
 
 
 
 
 

(b) 2 puncte 
 
 

Se evaluează dacă activitățile 
propuse în cadrul proiectului 
(A3.3, A3.4) adresate grupului 
țintă preșcolar  sunt corelate 
cu așteptările părintelui sau 
tutorelui (de exemplu nevoia 
de sprijin și/sau financiar 
pentru ca copilul să poată 
frecventa o grădiniță, intenția 
de participare la activități 
educaționale conform 
activităților prevăzute în 
cererea de finanțare - activități 
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beneficiul copilului înscris, 
corespund parțial cu scopul, 
obiectivele și activitățile 
proiectului 

(c) așteptările părintelui sau 
tutorelui  de pe urma 
implicării în acest proiect, în 
beneficiul copilului înscris, 
nu corespund scopului, 
obiectivelor și activităților 
proiectului 

 
 
 
 

(c) 1 punct 

și jocuri, acțiuni dedicate 
dezvoltării personale a 
copilului, participarea la  
tabere și excursii, cercuri 
educaționale precum: limba 
engleză, dans, pictură, nutriție 
și sport, cunoașterea mediului 
și implicare socială ) 

 
e) Criterii de departajare: 

 

- punctajul obținut în conformitate cu criteriile de selecție; 
- la punctaje egale, data și ora primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele 

solicitate și completat în mod corespunzător 

3. Grup țintă categoria C. Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie 
a școlii   
 

a) Indicator de grup țintă: 
 

Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii  – 130 persoane, din 
care: 

- părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii - copii de vârstă 
antepreșcolară (2-3 ani) – 30 persoane 

- părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii - copii de vârstă 
preșcolară (3-5 ani) – 100 persoane 

 
b) Activități în care va fi implicat grupul țintă: 

 

C.1 Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii - copii de vârstă 
antepreșcolară (2-3 ani) – 30 persoane 
A2.3 Desfășurarea de workshopuri de educație parentală (04.11.2018 – 03.05.2021) 
Mod de implicare: 
- Vor fi organizate activități de consiliere individuală și de grup cu părinții. 
- Workshopuri de educație parentală care urmăresc informarea părinților/tutorilor, 

dobândirea de către aceștia de cunoștințe de bază privind rolul și responsabilitățile de 
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părinte, de formare de atitudini pozitive față de valorile și normele sociale, menite să 
contribuie la îmbunătățirea comportamentului și practicilor părinților în educarea 
copiilor, la asumarea de noi responsabilități în familie și în comunitate, de cunoaștere a 
nevoilor copiilor în perioada educației, cu accent pe copiii aparținând grupurilor 
vulnerabile, a celor în risc educațional și copiii cu dizabilități și nevoi speciale. 

- Crearea unei echipe de părinți/tutori care să promoveze în rândul altor părinți importanța 
implicării mai intense a acestora în educația copiilor. 

C.2 Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii - copii de vârstă 
preșcolară (3-5 ani) – 100 persoane 
A3.5 Desfășurarea de workshopuri de educație parentală (04.11.2018 – 03.05.2021) 
Mod de implicare: 
- Vor fi organizate activități de consiliere individuală și de grup cu părinții. 
- Workshopuri de educație parentală care urmăresc informarea părinților/tutorilor, 

dobândirea de către aceștia de cunoștințe de bază privind rolul și responsabilitățile de 
părinte, de formare de atitudini pozitive față de valorile și normele sociale, menite să 
contribuie la îmbunătățirea comportamentului și practicilor părinților în educarea 
copiilor, la asumarea de noi responsabilități în familie și în comunitate, de cunoaștere a 
nevoilor copiilor în perioada educației, cu accent pe copiii aparținând grupurilor 
vulnerabile, a celor în risc educațional și copiii cu dizabilități și nevoi speciale. 

- Crearea unei echipe de părinți/tutori care să promoveze în rândul altor părinți importanța 
implicării mai intense a acestora în educația copiilor.  

 
c) Criterii de eligibilitate: 

 

Notă: Selecția părintelui/tutorelui este condiționată de selecția copilului 
antepreșcolar/preșcolar. În acest sens, se va verifica întâi dosarul de înscriere al copilului. 

Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

1. Are domiciliul sau reședința în 
Regiunea de Dezvoltare București-
Ilfov; 

Copie CI, certificată 
conform cu originalul 

Se verifică copia după BI/CI  

2. Copilul antepreșcolar/preșcolar este 
înscris  în grupul țintă al proiectului în 
cadrul Partenerului Asociat unde se 
depune dosarul de înscriere  

 Se verifică dacă copilul 
antepreșcolar/ preșcolar a fost 
selectat în grupul țintă al  
proiectului în cadrul 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

Partenerului Asociat unde se 
depune dosarul de înscriere 

3. La data înscrierii părintele/tutorele 
trebuie să nu mai fie înscris în alt 
proiect cu obiective și activități 
similare; 

Declarație pe propria 
răspundere privind 
evitarea dublei finanțări 

Se verifică existența declarației 
pe proprie răspundere privind 
evitarea dublei finanțări. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare 
albastră) a persoanei care 
realizează înscrierea. 

4. Părintele/tutorele va completa și 
semna angajamentul de 
disponibilitate față de activitățile 
proiectului; 

Cerere de înscriere în GT 

Formular de înregistrare în 
GT (FiGT) 

Declarația pe proprie 
răspundere privind 
angajamentul de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului 

Se verifică informațiile 
furnizate în Anexa 8 Formularul 
de înregistrare individuală a 
participanților  la operațiunile 
finanțate prin POCU 2014-
2020, Secțiunea Persoană 
dezavantajată (va fi bifat DA).  

Se verifică existența declarației 
pe proprie răspundere privind 
angajamentul de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului. Aceasta 
va purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
persoanei înscrise. 

5. Părintele/tutorele va completa și 
semna acordul privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

Acord privind prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal 

Se verifică existența acordului 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Aceasta va 
purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
persoanei care realizează 
înscrierea, în toate câmpurile în 
care se solicită acordul. 
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d) Criterii de selecție: 
 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului 
complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea 
grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 
 
În evaluarea selecției grupului țintă Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii se va considera punctajul obținut în cazul selecției copilului 
antepreșcolar/preșcolar, în limita locurilor disponibile. 
 

e) Criterii de departajare: 
- punctajul obținut în cazul selecției copilului antepreșcolar/preșcolar; 
- la punctaje egale, data și ora primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele 

solicitate și completat în mod corespunzător. 

 
Locații de depunere a dosarelor și desfășurare a selecției: 
 

Dosarele de selecție pentru categoriile A, B și C ale grupului țintă pot fi depuse la oricare dintre 
locațiile prevăzute mai jos: 

Locația 1.  Partener Asociat Grădinița nr. 54 – Str. Ferentari nr. 96, București 
Persona de contact: Maria Magdalena Ichim,  Expert educațional local 
incluziune P1 
Telefon: 0762 643 602 
Email: gradinita54meminescu@yahoo.com  

 
Locația 2.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 115 (grădinița) – Str. Calea 13 

Septembrie nr. 177,  București 
Persoana de contact: _____________,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: ____________________ 
Email: scoala115@yahoo.com  

 
Locația 3.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 126 (grădinița) – Str. Lerești nr. 12,  

București  
Persoana de contact: Adriana Panfil,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0767 573 880 
Email: panfil888@yahoo.com  
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Locația 4.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 144 (grădinița) – Str. Prelungirea 

Ghencea nr. 87, București 
Persoana de contact: Elena Olărică,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0726 006 149 
Email: scoalanr144@yahoo.com 

 

4. Grup țintă categoria D. Copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învățământului 
preuniversitar), în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii 
aparținând minorității Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi cu dizabilități, 
copii/elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic 
 

a) Indicator de grup țintă: 
 

Copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învățământului preuniversitar), în special copii/elevi 
din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii aparținând minorității Roma, copii/elevi 
din mediul rural, copii/elevi cu dizabilități, copii/elevi din comunitățile dezavantajate socio-
economic – 560 persoane, din care: 

- Copii/elevi ciclul primar (6-10 ani) - 245 elevi, din care copii/elevi ciclul primar 
aparținând minorității roma (6-10 ani) – 55 elevi 

- Copii/elevi ciclul gimnazial (11-14 ani) – 315 elevi , din care copii/elevi ciclul gimnazial 
aparținând minorității roma  (11-14 ani) – 85 elevi 

- Copii/elevi ciclul primar sau gimnazial, cu dizabilități sau nevoi speciale – 55 elevi 
 

b) Activități în care va fi implicat grupul țintă: 
 

A4.3 Organizarea și desfășurarea activităților de tip școală după școală (04.11.2018 – 
03.05.2021) 
Mod de implicare: 
- Desfășurarea de activități de tip Școală după Școală (SDS): 

a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; 
b) recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare; 
c) activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; 
d) activități de încurajare a lecturii independente; 
e) activități de cunoaștere, intercunoaștere, de dezvoltare personală. 

A4.4 Organizarea și desfășurarea de cercuri educaționale școlare (04.11.2018 – 03.05.2021) 
Mod de implicare: 
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- Desfășurarea de cercuri educaționale - robotică, html de bază, prelucrare imagini, 

siguranță pe internet și rețele de socializare 
- Desfășurarea de cercuri de pregătire a elevilor pentru admiterea într-un ciclu de 

învățământ superior 
- Desfășurarea de acțiuni de sprijin pentru școlari ca aceștia să poată participa la școală 

(rechizite); 
- Organizarea și desfășurarea de ședințe de dezvoltare personală, întocmirea și urmărirea 

planuri de dezvoltare individuală pentru fiecare elev 
A4.5 Desfășurarea activități extracurriculare inovative și incluzive (04.11.2018 – 03.05.2021) 
Mod de implicare: 
- Desfășurarea de activități extracurriculare – Excursii școlare, activități de tip Tineri învață 

de la alți tineri, Activități de tip Minimarket, Manager în școala ta 

 
c) Criterii de eligibilitate: 

 

Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

1. Are domiciliul sau reședința în 
Regiunea de Dezvoltare 
București-Ilfov; 

Copie C.I. părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 
Certificat de naștere elev, 
certificat conform cu 
originalul 

Se verifică copia după BI/CI a 
părintelui sau tutorelui 

Se verifică copia certificatului 
de naștere al elevului 

2. La data înscrierii în proiect 
frecventează cursurile școlii în 
cadrul Partenerului Asociat unde 
se depune dosarul de înscriere 

Adeverință/document 
care atestă faptul că 
elevul înscris 
frecventează cursurile 
școlii în cadrul 
Partenerului Asociat 
unde se depune dosarul 
de înscriere,  original 

Se verifică 
adeverința/documentul care 
atestă faptul că, copilul înscris 
frecventează cursurile școlii în 
cadrul Partenerului Asociat 
unde se depune dosarul de 
înscriere 

3. (dacă este cazul) Elevul face parte 
din una sau mai multe categorii de 
grup vulnerabil. Prin grup 
vulnerabil se înțelege: copii care 
îndeplinesc una sau mai multe 
dintre următoarele condiții: 

 (dacă este cazul) 
Declarație pe propria 
răspundere privind 
apartenența la etnia 
romă 

Se verifică informațiile 
furnizate în Anexa 8 
Formularul de înregistrare 
individuală a participanților  la 
operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020, Secțiunea 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

trăiesc în zone defavorizate; 
trăiesc în zone izolate geografic, 
în zone rurale; provin din familii 
cu statut socio-economic scăzut 
(sărace); aparțin minorității rome 
sau unor grupuri marginalizate 
sau subreprezentate; au 
dizabilități sau cerințe 
educaționale speciale; se află 
temporar sau permanent într-o 
stare de sănătate afectată și sunt 
școlarizați la domiciliu sau în 
spital; sunt instituționalizați; se 
află în stare de detenție; provin 
din familii monoparentale; au 
unul sau ambii părinți plecați de 
acasă (ex: la muncă în 
străinătate/în altă localitate); 
sunt remigrați; provin din familii 
cu un nivel scăzut de educație a 
părinților; sunt în alte situații 
demonstrabile de risc 
educațional; 

Alte adeverințe care să 
ateste apartenența la 
unul dintre grupurile 
vulnerabile menționate 

Persoană dezavantajată (va fi 
bifat DA). Formularul se va 
semna de către 
părintele/reprezentantul 
legal al minorului, și se va 
trece și numele în clar al 
persoanei care semnează. 

(Dacă este cazul) Se verifică 
existența adeverinței care 
atestă apartenența la cel 
puțin unul dintre grupurile 
vulnerabile menționate 

Dacă este cazul, se verifică 
existența declarației pe 
propria răspundere privind 
apartenența la etnia romă. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare 
albastră) a părintelui sau 
tutorelui care realizează 
înscrierea, în toate câmpurile 
în care se solicită acordul. 

4. La data înscrierii elevul trebuie să 
nu mai fie înscris în alt proiect cu 
obiective și activități similare; 

Cerere de înscriere elev 
în grupul țintă  
 
Formular de înregistrare 
a grupului țintă 

Declarație pe propria 
răspundere 
părinte/tutore privind 
evitarea dublei finanțări 

Se verifică Cererea de 
înscriere și Formularul de 
înregistrare grup țintă 

Se verifică existența 
declarației pe proprie 
răspundere privind evitarea 
dublei finanțări. Aceasta va 
purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
părintelui sau tutorelui care 
realizează înscrierea. 

5. Părintele/tutorele va completa și 
semna angajamentul de 

Angajament de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului 

Se verifică existența 
declarației pe proprie 
răspundere privind 
angajamentul de 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

disponibilitate față de activitățile 
proiectului; 

disponibilitate față de 
activitățile proiectului. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare 
albastră) a părintelui sau 
tutorelui care realizează 
înscrierea. 

6. Părintele/tutorele va completa și 
semna acordul privind 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

Declarație de 
consimțământ 
părinte/tutore privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

Se verifică existența acordului 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Aceasta va 
purta semnătura olografă, 
vizibilă (culoare albastră) a 
părintelui sau tutorelui care 
realizează înscrierea, în toate 
câmpurile în care se solicită 
acordul. 

 
 

d) Criterii de selecție: 
 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului 
complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea 
grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 
 
În evaluarea selecției grupului țintă școlari  se va considera ordinea primirii dosarului de 
înscriere, cu toate documentele solicitate și completat în mod corespunzător, în limita 
locurilor disponibile. 

Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

1. Dosarul este depus în 
perioada stabilită 

- Criteriu eliminatoriu 

2. Dosarul depus este complet 
(cuprinde toate 
documentele solicitate), la 
prima depunere 

maxim 3 puncte Pentru fiecare completare 
ulterioară se scade 1 punct 
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Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

3. Copilul înscris aparține unui 
grup vulnerabil: 
(d) 3 (trei) sau mai multe 

categorii de grup 
vulnerabil 

(e) 2 (două) categorii de 
grup vulnerabil 

(f) 1 (una) categorie de grup 
vulnerabil 

  

maxim 3 puncte 
 
(d) 3 puncte 

 
 

(e) 2 puncte 
 

(f) 1 punct 

Se verifică dacă au fost bifate una 
sau mai multe categorii de grup 
vulnerabil în Anexa 8 Formularul 
de înregistrare individuală a 
participanților  la operațiunile 
finanțate prin POCU 2014-2020, 
Secțiunea Persoană 
dezavantajată: 
 Participanți care trăiesc în 

gospodării fără persoane 
ocupate 

 Participanți care trăiesc în 
gospodării fără persoane 
ocupate cu copii aflați în 
întreținere 

 Participanți care trăiesc în 
gospodării alcătuite dintr-un 
părinte unic cu copil aflat în 
întreținere 

 Migranți 
 Participanți de origine străină 
 Minorități 

o Etnie romă 
o Altă minoritate decât cea 

de etnie romă 
 Comunități marginalizate  
 Participanți cu dizabilități 
 Alte categorii defavorizate (de 

exemplu: copii cu părinți care 
lucrează în străinătate, mai 
ales aceia cu amândoi părinții 
în străinătate și cei care se 
confruntă cu separarea pe 
termen lung de părinții lor; 
copii în risc de sărăcie şi 
excluziune socială sau care se 
confruntă cu deprivare 
materială severă, alte 
categorii de defavorizare) 
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Nr. 
crt. 

Criteriu evaluat Punctaj maxim Observații 

 Persoane fără adăpost sau 
care sunt afectate de 
excluziunea locativă 

 

e) Criterii de departajare: 
- punctajul obținut în conformitate cu criteriile de selecție; 
- la punctaje egale, data și ora primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele 

solicitate și completat în mod corespunzător. 

Dosarele de selecție pentru categoria D a grupului țintă pot fi depuse la locațiile prevăzute 
mai jos: 

Locația 1.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 144 (gimnaziu) – Str. Prelungirea 
Ghencea nr. 87, București 
Persona de contact: Elena Olărică,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0726 006 149 
Email: scoalanr144@yahoo.com  

 
Locația 2.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 127 – Str. Munții Carpați, nr. 72,  

București 
Număr de locuri disponibile: 
Persona de contact: Toader Cojocaru, Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0724 791 332 
Email: scoala127@gmail.com  

 
Locația 3.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 131 – Str. Gutuilor, nr. 1, București 

Persona de contact: Dorin Zăpadă,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0721 274 946 
Email: dorinzapada@gmail.com  

  
Locația 4.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 136 – Str. Prelungirea Ferentari, nr. 

74A,  București 
Persona de contact: Laura Elena Verde,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0741 140 243 
Email: laura.verde@yahoo.com  

 
Locația 5.  Partener Asociat Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” – Str. Bacău, nr. 1,  

București 
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Persona de contact: Loredana Popa, Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0799 214 700 
Email: petrachepoenaru@yahoo.com  

 
Locația 6.  Partener Asociat Școala Gimnazială „George Călinescu” – Str. Bachus, nr. 42,  

București 
 

Persona de contact: Adriana Jarcău,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0728 225 163 
Email: scoala148gc@yahoo.com  
 

Locația 7.  Partener Asociat Școala Gimnazială Specială nr. 9 – Strada Trompetului 34, 
București 

Persoană de contact: Ersilia Pandelescu,  Expert educațional local incluziune 
P1 

Telefon: 0722 672 228 

Email: ersilia.nuta@yahoo.com 
 

5. Grup țintă categoria E. Grup țintă tineri/adulți – programul A doua șansă 
 

a) Indicatori de grup țintă: 
 

E.1 Tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala și nu au depășit cu 
cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite – programul A doua șansă  – 20 
persoane 
E.2 Tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învățământul obligatoriu 
– programul A doua șansă – 50 persoane 
E3. Adulți între 25-64 de ani care nu au absolvit învățământul  obligatoriu – programul A doua 
șansă – 130 persoane 
 

b) Activități în care va fi implicat grupul țintă: 
 

A5.2 Desfășurarea programelor A doua șansă pentru tineri și adulți (04.08.2018 – 
03.05.2021) 
Mod de implicare: 

– Desfășurarea de activități specifice de tipul “A doua șansă” 
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c) Criterii de eligibilitate: 
 

Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

1. Are domiciliul sau reședința în 
Regiunea de Dezvoltare București-
Ilfov; 

Copie C.I., certificată 
conform cu originalul 
Certificat de naștere, 
certificat conform cu 
originalul 

Se verifică copia după BI/CI  

2. La data înscrierii în proiect se 
încadrează în categoria de grup 
țintă E1, E2 sau E3; 

Cerere de înscriere în 
grupul țintă 

Copie foaie 
matricolă/Copie 
document de studii/ 
studii/alt document 
justificativ, certificat 
conform cu originalul 

Se verifică declarația pe propria 
răspundere privind apartenența la 
grupul țintă și cererea de înscriere 
în grupul țintă 

Se verifică copia foii 
matricole/documentului de studii/ 
studii/alt document justificativ 

3. La data înscrierii nu mai este 
înscris/ă în alt proiect cu obiective 
și activități similare; 

Declarație pe propria 
răspundere privind 
evitarea dublei 
finanțări 

Se verifică existența declarației pe 
proprie răspundere privind evitarea 
dublei finanțări. Aceasta va purta 
semnătura olografă, vizibilă 
(culoare albastră). 

4. A completat și semnat 
angajamentul de disponibilitate 
față de activitățile proiectului; 

Angajament de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului 

Se verifică existența declarației pe 
proprie răspundere privind 
angajamentul de disponibilitate 
față de activitățile proiectului. 
Aceasta va purta semnătura 
olografă, vizibilă (culoare albastră). 

5. A completat și semnat acordul 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

Declarație de 
consimțământ privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

Se verifică existența acordului 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Aceasta va purta 
semnătura olografă, vizibilă 
(culoare albastră). 
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Nr. 
crt. 

Criteriu Documente necesare Mod de verificare 

6. A completat și semnat Formularul 
de înregistrare în grupul țintă 

Formular de 
înregistrare a grupului 
țintă 

Se verifică informațiile furnizate în 
Anexa 8 Formularul de înregistrare 
individuală a participanților  la 
operațiunile finanțate prin POCU 
2014-2020. Pentru minori, 
Formularul se va semna de către 
părinte/reprezentant legal, și se va 
trece și numele în clar al persoanei 
care semnează. 

 
d) Criterii de selecție: 

 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului 
complet de înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea 
grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 
 
În evaluarea selecției grupului țintă tineri/adulți – programul A doua șansă  se va considera 
ordinea primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele solicitate și completat în mod 
corespunzător, în limita locurilor disponibile. 

 
e) Criterii de departajare: 

 

- data și ora primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele solicitate și completat 
în mod corespunzător. 
 

Locații de depunere a dosarelor și desfășurare a selecției: 
 

Dosarele de selecție pentru categoria E a grupului țintă pot fi depuse la locațiile prevăzute 
mai jos: 

Locația 1.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 144 (gimnaziu) – Str. Prelungirea 
Ghencea nr. 87, București 
Persona de contact: Elena Olărică,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0726 006 149 
Email: scoalanr144@yahoo.com  
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Locația 2.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 127 – Str. Munții Carpați, nr. 72,  

București 
Număr de locuri disponibile: 
Persona de contact: Toader Cojocaru, Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0724 791 332 
Email: scoala127@gmail.com  

 
Locația 3.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 131 – Str. Gutuilor, nr. 1, București 

Persona de contact: Dorin Zăpadă,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0721 274 946 
Email: dorinzapada@gmail.com  

  
Locația 4.  Partener Asociat Școala Gimnazială nr. 136 – Str. Prelungirea Ferentari, nr. 

74A,  București 
Persona de contact: Laura Elena Verde,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0741 140 243 
Email: laura.verde@yahoo.com  

 
Locația 5.  Partener Asociat Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” – Str. Bacău, nr. 1,  

București 
Persona de contact: Loredana Popa, Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0799 214 700 
Email: petrachepoenaru@yahoo.com  

 
Locația 6.  Partener Asociat Școala Gimnazială „George Călinescu” – Str. Bachus, nr. 42,  

București 
 

Persona de contact: Adriana Jarcău,  Expert educațional local incluziune P1 
Telefon: 0728 225 163 
Email: scoala148gc@yahoo.com  
 

Locația 7.  Partener Asociat Școala Gimnazială Specială nr. 9 – Strada Trompetului 34, 
București 

Persoană de contact: Ersilia Pandelescu,  Expert educațional local incluziune 
P1 

Telefon: 0722 672 228 

Email: ersilia.nuta@yahoo.com  
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CAPITOLUL III - SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ 

1. ETAPE 
Etapa I. Informarea grupului țintă potențial prin transmiterea următoarelor informații în 
legătură cu proiectul:  

- obiectivele și țintele proiectului; 
- modalitatea de derulare a activităților; 
- rezultatele scontate ale proiectului, dar și obligațiile pe care membrii grupului țintă le 

vor avea pe parcursul derulării lui și după finalizare. 
 
Etapa II. Realizarea procesului de selecție: 

a) Depunerea dosarelor de înscriere 
b) Analiza dosarelor și validarea înscrierii 
c) Informarea candidaților și a conducerii partenerilor asociați cu privire la 

rezultatele selecției în vederea includerii în grupul țintă 
d) Depunerea contestațiilor 
e) Soluționarea contestațiilor 
f) Publicarea rezultatelor finale 

 
Pentru analiza dosarelor depuse la înscriere şi pentru realizarea selecției, se va numi o comisie 
de selecție, prin decizie a managerului de proiect. 
Activitatea de selecție se realizează în cadrul activității A1.2 Organizarea si efectuarea 
selecției, menținerea grupului țintă, conform graficului de implementare a proiectului. 
Selecția grupului țintă are la bază principiul egalității de șanse şi principiul nondiscriminării. 
Se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de 
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, 
situație sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de 
discriminare directă sau indirectă. 
Criteriile de selecție țin seama de caracteristicile categoriilor de grup țintă eligibile: elevi cu 
risc de părăsire timpurie a școlii, părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, 
persoane care au părăsit timpuriu școala. 

2. COMISIA DE SELECȚIE 
Comisiile de selecție vor fi în număr de trei, câte una pentru fiecare categorie de grup țintă, 
sunt numite prin decizia managerului de proiect și sunt compusă din: 
-  președinte – expert atragere și menținere GT ante și preșcolar / școlar / A doua șansă 
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-  secretar – Coordonator activități P1 
-  membri – experți locali de incluziune 
 
Comisia de selecție va avea următoarele atribuții: 
1) verifică documentele de înscriere depuse de solicitanți; 
2) centralizează dosarele depuse și înregistrate;  
3) verifică și validează documentele din care rezultă eligibilitatea conform cerințelor privind 

categoriile de grup țintă; 
4) realizează selecția finală a participanților conform criteriilor de selecție definite în 

prezenta metodologie; 
5) elaborează listele finale cu membrii selectați în grupul țintă și a rezervelor conform 

cerințelor formulate în cererea de finanțare; 
6) informează persoanele înscrise cu privire la rezultatul activității de selecție și la includerea 

în grupul țintă al proiectului; 
7) realizează un raport de selecție care trebuie să cuprindă referiri cu privire la analiza  

dosarelor,  componența comisiei, lista cu rezultatele finale ale selecției. 
 

4. VERIFICAREA ȘI VALIDAREA DOSARELOR DE SELECȚIE 
 

Fiecare solicitant depune un singur formular de înscriere, iar formularele incomplete nu se 
iau în considerare (nu sunt validate). 
Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare ale Comisiei 
de selecţie semnate de toţi membrii, și raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte 
din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management 
de proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 
 
După întocmirea proceselor verbale de selecție, rezultatele parțiale vor fi postate pe website-
ul proiectului, pe pagina de Facebook și la avizierele partenerilor și se vor aduce la cunoștința 
participanților.  
Data afișării rezultatelor va coincide cu data întocmirii Procesului verbal de selecție.  
Participanții la procesul de selecție vor avea acces la punctajele obținute, pe care le vor putea 
contesta. 
Contestațiile se vor depune în scris la comisia de contestație constituită la sediul fiecărui 
Partener Asociat, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 
 
În urma avizării Procesului verbal de selecție, se va afișa numele candidaților declarați admiși, 
precum şi persoanele propuse pentru pozițiile de rezervă (dacă este cazul). 
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5. PROCEDURA DE COMUNICARE CU GRUPUL ȚINTĂ 
 

Comunicarea cu grupul țintă trebuie să fie transparentă și eficientă. Timpul maxim de răspuns 
este de 48h. Este de dorit ca răspunsurile să fie transmise în scris (e-mail), cu confirmare de 
primire. 
 
Înscrierea în grupul țintă este confirmată prin procesul verbal de recepție a dosarului 
completat la momentul depunerii documentelor solicitate.  
 
În vederea asigurării transmiterii informațiilor cheie, pentru buna desfășurare a proiectului se 
recomandă următoarele metode de comunicare cu grupul țintă: 

• comunicare formală prin folosirea email-ului; 
• comunicare informală, la nivelul unității de învățământ, prin discuții cu expertul local 

de incluziune 
• platforma informatică dedicată proiectului, accesibilă la  https://fiicool.mydb.ro/ 

Informații și date de conectare puteți obține de la Expertul local de incluziune 
• comunicarea informală folosind platforma informatică dedicată proiectului. Această 

platformă va fi disponibilă începînd cu data de 18.10.2018; 
 
Cerințe de informare pentru grupul țintă: 
Informații generale și specifice despre proiect: 

• Scop și obiective 
• Planificare activități 
• Selecție și menținere grup țintă  
• Rezultate așteptate 
• Informarea persoanelor înscrise, părinților/reprezentanților copiilor/elevilor cu privire 

la obligațiile care decurg din participarea la activitățile proiectului 
 
Scopul comunicării și impactul urmărit: 

• Informare și comunicare în vederea atragerii grupului țintă, selecției și menținerii 
acestuia; 

• Informarea corectă și promptă pentru motivarea și implicarea grupului țintă pe toată 
durata proiectului; 

• Implementarea măsurilor de motivare și implicare a grupului țintă; 
• Acordarea de informații cu privire la activitățile desfășurate; 
• Comunicarea cu grupul țintă pentru centralizarea celor mai frecvente întrebări în 

vederea publicării listei pe website-ul  proiectului;  
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• Îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere privind beneficiile 
educației, beneficiile aduse de participarea în cadrul proiectului; 
 

Mijloacele de comunicare: 
• Website dedicat proiectului 

Internetul este unul dintre canalele de bază de comunicare cu publicul. În prezent, pagina 
web este cel mai eficient mod de a intra în contact cu un număr mare de persoane interesate, 
mai accesibil decât publicitatea în presa scrisă, TV sau orice alt instrument de comunicare, 
electronic sau de alt tip. 
 
Website-ul dezvoltat urmărește: 
- informarea publicului în ceea ce privește proiectul, finanțarea, știri și adrese folositoare, 

progresul și stadiul proiectului, precum și alte informații generale;  
- promovarea și dezvoltarea de parteneriate pentru facilitarea dialogului familie-școală-

comunitate; vor fi enumerate ca exemple de bune practici toate instituțiile, persoanele 
care vor dori să se implice voluntar cauzelor proiectului și vor fi descrise acțiunile 
întreprinse de aceștia în acest sens; 

- publicarea de testimoniale și fotografii cu privire la desfășurarea workshop-urilor de bune 
practici și dezvoltare parteneriate; 

- publicarea de testimoniale și fotografii cu privire la desfășurarea vizitelor de schimburi 
de experiență organizate în cadrul proiectului; 

- centralizarea tuturor informațiilor aferente campaniei de informare. 
Aceste informații și „dialogul virtual” continuu vizează asigurarea transparenței în procesul de 
implementare și diseminare a rezultatelor activităților proiectului. 

 
De asemenea, Website-ul va permite publicarea unor bannere/linkuri pe website-urile unor 
instituții relevante (autorități locale, instituții de învățământ etc.). 
 

• Pagină de social media dedicată proiectului 
Domeniul social media reprezintă un canal foarte eficient de promovare, informare și 
menținere a contactului cu beneficiarii direcți, o nouă formă de comunicare, tot mai utilizată 
pentru creșterea notorietății si construcția de comunități asociate, care implică investiție 
minimă și o modalitate de măsurare a rezultatelor maximă.  
 
Pentru Proiectul „Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ” pagina de 
Facebook respectă toate elementele de identitate vizuală prevăzute în Manualul de Identitate 
Vizuală 2014-2020. Prin crearea paginii se asigură vizibilitatea proiectului și promovarea 
proiectului, a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute prin publicarea a minim 36 de 
anunțuri. 
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• Publicații 
Comunicarea directă se realizează prin intermediul experților/participanților la activitățile 
proiectului. 

ANEXE 
 

Anexa 1. Calendarul de selecție 

Anexa 2. Ghid ajutător de înscriere a  grupului țintă 

Anexa 3. Model proces verbal activități de informare 
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Anexa 1. CALENDARUL DE SELECȚIE 
Etapa  Perioada 

derulării 
Responsabil/Asistă Locul de desfășurare 

Elaborarea metodologiei 
privind selecția grupului 
țintă, a anexelor 

04.05  – 
03.08.2018 

Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Coordonator Activități P1 
Expert comunicare GT P1 
Expert consultant activități 
educaționale P1 

La sediul 
Solicitantului/ 
Partenerului 

Activități de informare, 
online și la fața locului, în 
rândul  celor 10 unități 
școlare – Parteneri 
Asociați  

15.09  – 
31.10.2018 

Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Expert comunicare GT P1 
Experți locali incluziune P1 
Expert local de incluziune 

Online și la sediile 
unităților școlare – 
Parteneri Asociați 

Lansarea procedurii de 
selecție  

18.10.2018 Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Expert comunicare GT P1 
Expert local de incluziune 

Online și la sediile 
unităților școlare – 
Parteneri Asociați 

Depunerea dosarelor de 
candidatură  

22.10 –
16.11.2018 

Experți locali incluziune P1 
 

La sediile unităților 
școlare – Parteneri 
Asociați 

Verificarea și validarea 
dosarelor de candidatură 

19.11 – 
23.11.2018 

Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Coordonator Activități P1 
Expert consultant activități 
educaționale P1 
Experți locali incluziune P1 

La sediile 
Solicitantului și 
Partenerului 
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Etapa  Perioada 
derulării 

Responsabil/Asistă Locul de desfășurare 

Selecția grupului țintă și 
informarea beneficiarilor 
cu privire la rezultatele 
selecției 

26.11 –
27.11.2018 

Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Expert comunicare GT P1 
Directorul unității școlare 
Experți locali incluziune P1 

La sediile unităților 
școlare – Parteneri 
Asociați/ 
Solicitantului/ 
Partenerului 

Publicarea rezultatelor 
selecției, înainte de 
contestații 

28.11.2018  Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Expert comunicare GT P1 
Expert local de incluziune 

Online și la sediile 
unităților de 
învățământ și al 
Primăriei Sector 5 

Depunerea contestațiilor 28.11-
29.11.2018 

N/A Online și la sediile 
unităților școlare – 
Parteneri Asociați 

Analiza contestațiilor 3.12.2018 Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Experți locali incluziune P1 

La sediile unităților 
școlare – Parteneri 
Asociați 

Informare cu privire la 
rezultatele selecției și 
publicarea listelor finale  

4-5.12.2018 Expert atragere și menținere GT 
ante/preșcolar S 
Expert atragere și menținere GT școlar 
S 
Expert comunicare GT P1 
Expert local de incluziune 

La sediul 
Solicitantului/ 
Partenerului 
La sediile unităților 
școlare – Parteneri 
Asociați 

 

  

 

47 



      
 „Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ” – POCU/74/6/18/104925 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 
Anexa 2. Ghid ajutător de înscriere a grupului țintă 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Apelul POCU/74/6/18/18/ 
Operațiunea compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6  
Axa Prioritară 6 Educație și competențe 
Titlul proiectului: “Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ” 
Beneficiar:  Primăria Sector 5  
Cod SMIS: 104925 

 
 
 
 
 
 

 
 

GHID AJUTĂTOR DE ÎNSCRIERE A 
GRUPULUI ȚINTĂ 
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Primăria Sector 5 în parteneriat cu SC Great People Inside SRL derulează în perioada 
04.05.2018 – 03.05.2021, proiectul „Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ” 
– POCU/74/6/18/104925, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Cod SMIS 
104925. 

  Obiectiv general:  

  Dezvoltarea si implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației pentru 1.170 de 
persoane (copii/tineri/adulți, părinți) din sectorul 5 al municipiului București în vederea 
creșterii participării școlare (începând cu învățământul antepreșcolar si până la finalizarea 
învățământului obligatoriu) si prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii. 

  Durata: 36 luni (mai 2018 – mai 2021) 

Selecția grupului țintă 
 

În cadrul proiectului “ Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ” grupul țintă 
este constituit din 1170 persoane (copii/tineri/adulți, părinți) din Sectorul 5 al Municipiului 
București cuprinși în activități educaționale desfășurate în cadrul unităților școlare asociate, 
și împărțiți după cum urmează: 
- 60 antepreșcolari care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe 

copii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural 
- 220 preșcolari care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii 

aparținând minorității roma și a celor din mediul rural 
- 130 părinți/tutori (30 antepreșcolar, 100 preșcolar) ai copiilor/elevilor în risc de părăsire 

timpurie a școlii 
- 245 elevi din învățământul primar 
- 315 elevi din învățământul gimnazial 
- 200 persoane A Doua Șansă (20 tineri 6-16 ani – E1, 50 tineri 16-24 ani – E2, 130 adulți 

24-60 ani – E3) 
Selecția persoanelor care vor beneficia de activitățile educaționale desfășurate în cadrul 
proiectului se va face conform cererii de finanțare și ținând cont de normele în vigoare ale UE 
cu privire la eliminarea oricărei discriminări. 
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Beneficiile grupului țintă 
 

Grup țintă A - Antepreșcolar 

 Sprijin material – 700 lei/an/pers: rechizite – 250 lei/an, îmbrăcăminte și încălțăminte - 400 
lei/an, pachet igienă – 50 lei/an 

 Sprijin financiar – 2200 lei/pers (22 luni, 100 lei/lună) 

 Cercuri școlare : 1 cerc/săptamâna lectura/ muzica si dans 

Grup țintă B - Preșcolar 

 Sprijin material -700 lei/an/pers : rechizite – 250 lei/an, îmbrăcăminte și încălțăminte – 400 
lei/an, pachete igiena – 50 lei/an 

 Sprijin financiar: 2200 lei /pers (22 luni, 100 lei/luna) 

 Grădinița prietenoasă/atractivă/incluzivă: jocuri educaționale, experimente creative 
(1h/săpt), dezvoltare personala si consiliere  

 Cercuri educaționale: cunoașterea mediului&implicare socială(1h/sapt), lb engleza (2h/săpt), 
dans (1h/săpt), pictura (1h/săpt), nutriție si sport (1h/săpt) 

 2 excursii, 1 tabără/pers 

 1 plan de dezvoltare personală 

Grup țintă D - Școlar 

 Sprijin material – 370 lei/an/pers: rechizite – 120 lei/an, îmbrăcăminte și încălțăminte – 250 
lei/an 

  Școala după școală (inclusiv hrana, transport) – 50 copii  - Locație: Școala nr 127 

 Cercuri educaționale școlare: cercuri pregătire examene naționale matematică și română, 
robotică, html, prelucrare imagini, siguranța pe Internet și rețele sociale, dezvoltare 
personală și consiliere școlară 

 Activități extracuriculare inovative si incluzive –1 excursie/pers, Tineri învață de la alți tineri, 
MiniMarket, Manager în școala ta, Implicare socială și nediscriminare 

 1 plan de dezvoltare personală 

Grup țintă E – A Doua Șansă 

 Sprijin material – 275 lei/pers: rechizite – 75 lei , îmbrăcăminte și încălțăminte  200 lei 

 Sprijin financiar: 1500 lei/pers (10 luni, 150 lei/luna) 
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Metodologia de selecție a grupului țintă presupune parcurgerea următoarelor etape: 
Etapa I. Informarea grupului țintă potențial prin transmiterea următoarelor informații în 
legătură cu proiectul:  

- obiectivele și țintele proiectului; 
- modalitatea de derulare a activităților; 
- rezultatele scontate ale proiectului, dar și obligațiile pe care membrii grupului țintă le 

vor avea pe parcursul derulării lui și după aceea. 
 
Etapa II. Realizarea procesului de selecție: 
a) Depunerea dosarelor de înscriere - 22.10 – 16.11.2018 
b) Analiza dosarelor și validarea înscrierii - 19.11 – 23.11.2018 
c) Informarea candidaților și a conducerii partenerilor asociați cu privire la rezultatele 

selecției în vederea includerii în grupul țintă - 26.11 – 27.11.2018 
d) Depunerea contestațiilor - 28.11 – 29.11.2018 
e) Soluționarea contestațiilor - 03.12.2018 
f) Publicarea rezultatelor finale – 04 – 05.12.2018 
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Modalități de înscriere în grupul țintă 
Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de înscriere care să cuprindă următoarele 
documente:  

Nr. 
crt. 

Grup țintă A 
(antepreșcolari) 

Grup țintă B 
(preșcolari) 

Grup țintă C 
(părinți) 

Grup țintă D 
(școlari) 

Grup țintă E 
(A doua șansă) 

1 Copie C.I. părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 

Copie C.I. părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 

- Copie C.I. părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 

Copie C.I. 
candidat/părinte/tutore, 
certificată conform cu 
originalul 

2 Certificat de naștere copil, 
certificat conform cu originalul 

Certificat de naștere copil, 
certificat conform cu originalul 

- Certificat de naștere copil, 
certificat conform cu 
originalul 

Certificat de naștere copil, 
certificat conform cu originalul 

3 Adeverință/ document 
doveditor pentru cuprinderea 
copilului înscris în activități 
educaționale desfășurate în 
unități școlare care fac parte 
din sistemul național de 
învățământ (ex.  creșe, 
leagăne),  original sau copie 
conformă cu originalul; 

Adeverință/ document 
doveditor pentru frecventarea 
nivelului de învățământ 
"preșcolar" în cadrul 
Partenerului Asociat unde se 
depune dosarul de înscriere, 
original sau copie conformă cu 
originalul 

- Adeverință/document 
doveditor pentru 
frecventarea cursurilor școlii 
în cadrul Partenerului Asociat 
unde se depune dosarul de 
înscriere,  original 
 

Copie foaie matricolă/Copie 
document de studii, certificat 
conform cu originalul 
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4 Adeverință/e care atestă 
apartenența copilului la cel 
puțin unul dintre grupurile 
vulnerabile 

Adeverință/e care atestă 
apartenența copilului la cel 
puțin unul dintre grupurile 
vulnerabile 

Adeverință/e care 
atestă apartenența 
copilului la cel puțin 
unul dintre grupurile 
vulnerabile 

-  

5 Documente doveditoare 
pentru apartenența la 
grupurile vulnerabile 

Documente doveditoare 
pentru apartenența la 
grupurile vulnerabile 

   

6 Cerere de înscriere în grupul țintă 
7 Formular de înregistrare grup țintă completat de candidat/părinte/tutore/reprezentant în prezența expertului responsabil cu selecția 
8 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
9 Declarație pe propria răspundere părinte/tutore privind evitarea dublei finanțări 
10 (dacă este cazul) Declarație pe propria răspundere părinte/tutore privind apartenența la minoritatea de etnie romă 
11 Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului 
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Toate documentele din dosarul de înscriere se vor semna olograf de către participanții la 
selecție/părinții sau tutorii copiilor/elevilor numai cu culoare albastră (pix ori stilou). 
 
Înscrierile în cadrul acestui proiect se fac prin completarea dosarului de înscriere și depunerea 
acestuia la sediile Partenerilor Asociați, astfel: 

1. Școala Gimnazială specială nr. 9 - Str. Trompetului, nr. 34, București; 
2. Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” - Str. Bacău, nr. 1,  București; 
3. Școala Gimnazială nr. 144 (grădinița și școala) - Str. Prelungirea Ghencea nr. 87, 

București;  
4. Școala Gimnazială nr. 136 - Str. Prelungirea Ferentari, nr. 74A,  București; 
5. Școala Gimnazială „George Călinescu” - Str. Bachus, nr. 42,  București;  
6. Școala gimnazială nr. 127 - Str. Munții Carpați, nr. 72,  București; 
7. Școala gimnazială nr. 131 - Str. Gutuilor, nr. 1, București; 
8. Școala gimnazială nr. 126 (grădinița) - Str. Lerești nr. 12,  București; 
9. Școala gimnazială nr. 115 (grădinița) - Str. Calea 13 Septembrie nr. 177,  București; 
10. Grădinița nr. 54 - Str. Ferentari nr. 96, București. 

Criterii de selecție 
Pentru toate categoriile de candidați, înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și 
constă în depunerea dosarului complet de înregistrare. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, 
pentru completarea grupului țintă, în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, 
din motive obiective. 
 
Suplimentar pentru candidații din categoriile A și B, dacă în urma analizei dosarului de 
înscriere sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate (candidatul a obținut DA la fiecare 
dintre cele 8 criterii evaluate), părintele acestuia va susține un mini-interviu (față-în-față sau 
telefonic) cu Expertul educațional local incluziune responsabil cu selecția. 

Criterii generale de departajare: 
- Pentru categoriile A,B, D - punctajul obținut în conformitate cu criteriile de selecție; 
- data și ora primirii dosarului de înscriere, cu toate documentele solicitate și completat 

în mod corespunzător. (criteriu de departajare în cazul unor punctaje egale în cazul 
categoriilor A,B,D) 
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Anexa 3. Model proces verbal activități de informare 
 

PROCES VERBAL 
Proiect “ Fii C.O.O.L. – Fii Competitiv-Organizat-Orientat-Lucrativ” 
 
Încheiat astăzi, ......................................   cu ocazia derulării activității 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Locul de desfășurare .................................................................................................................. 
 
Obiectivele activității/ordinea de zi:  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
La sesiune participă potențiali beneficiari ai proiectului MySMIS 104925:   

a. ……………. părinți 
b. ……….…… elevi 
c. .............. cadre didactice 
d. ………..…. alte categorii: ………………………….. 

 
Desfășurarea activității/discuții: 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
Întocmit de: (nume și prenume, funcția, semnătura) ……........................................................... 
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Lista participanților la activitate:  
 
Echipa de implementare  

Nume și Prenume Funcția Semnătura 
   
   
   

 
Participanți: 

Nr. 
crt.  

Numele și prenumele Semnătura de 
participare 

Nr. 
crt.  

Numele și 
prenumele 

Semnătura de 
participare 

1.    2.    
3.    4.    
5.    6.    
7.    8.    
9.    10.    
11.    12.    
13.    14.    
15.    16.    
17.    18.    
19.    20.    
21.    22.    
23.    24.    
25.    26.    
27.    28.    
29.    30.    
31.    32.    
33.    34.    
35.    36.    
37.    38.    
39.    40.    
41.    42.    
43.    44.    
45.    46.    
47.    48.    
49.    50.    
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Anexa 4. Repartizarea locurilor în unitățile de învățământ 

Unitate învățământ Total elevi Total 
părinți 

Preșcolar Primar Gimnazial 

Școala Gimnazială Specială nr. 9  50 din care 
50 cu dizabilități/nevoi speciale 

0 0 20 30 

Școala Gimnazială "Petrache Poenaru“  130 din care 
45 romi 

0 0 50 din care 
15 romi 

80 din care 
30 romi 

Școala Gimnazială Nr 127  50 0 0 25 25 

Școala Gimnazială George Călinescu 130 din care 
45 romi 

0 0 50 din care 
15 romi 

80 din care 
30 romi 

Școala Gimnazială Nr. 131 50 din care 
20 romi 
5 cu dizabilități/nevoi speciale 

0 0 25 din care 
10 romi 

25 din care 
10 romi 

Școala Gimnazială Nr. 136 100 din care 
30 romi 

0 0 50 din care  
15 romi 

50 din care 
15 romi 

Școala Gimnazială Nr 144 110 30 60 25 25 
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Unitate învățământ Total elevi Total 
părinți 

Preșcolar Primar Gimnazial 

Școala Gimnazială Nr. 115 50 20 50 0 0 

Grădinița nr. 54 50 20 50 0 0 

Școala Nr. 126 60 30 60 0 0 

Total 780 100 220 245 315 
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