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

lei 

 Sprijin financiar: 1500 lei/pers (10 luni, 150 lei/luna) 

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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