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ANUNȚ  DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ în cadrul 
proiectului ”ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, Cod SMIS 

139521 
 
 

Colegiul Național “Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Județul 
Neamț (P1),  vă invită să participați la procesul de selecție a grupului țintă din cadrul  proiectului ”ACASA - 

Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”.  
 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi 
promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate pentru 270 de preșcolari și 
elevi cu părinții plecați la muncă în străinătate, cu vârste cuprinse între 3-16 ani, din 3 școli din județul Neamț, 
prin măsuri integrate educaționale și sociale, precum și prin activități de educație parentală și consiliere socială 
dedicate celor 200 Părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.  
  

Grupul țintă al proiectului alcătuit din 270 de copii / elevi care au cel puțin un părinte plecat la muncă în 
străinătate, selectați de la 3 unități de învățământ: Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț, Școala 
Gimnazială nr. 1 din comuna Răucești, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu Neamț și 200 de 
părinți / tutori / persoane care au în grijă copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate selectați. 

Pentru perioada anului școlar 2021 – 2022, vor fi recrutați / selectați un număr de 135 de elevi/preșcolari 
și un număr de minim 100 de părinți / tutori / persoane care au în grijă copiii cu părinții plecați la muncă în 
străinătate. 

Din cei minim 283 copii/elevi cu părinții plecați în străinătate existenți la una din cele 3 unități de 
învățământ (analiză la momentul curent, fără a ține cont de copiii/elevii înscriși în anii școlari viitori și/sau de 
schimbarea statutului acestora), vom selecta în medie câte 135/an, 270/proiect, cu următoarea detaliere a 
grupului țintă: 
- 10 copii de vârstă preșcolară (3 - 6 ani), din mediul rural - din Școala Gimnazială nr. 1, comuna Răucești.  
Dintre ei, minim 2 vor fi de etnie romă. 
- 25 de elevi din învățământul primar, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, din mediul rural - din Școala Gimnazială 
nr. 1 comuna Răucești. 
Dintre ei, minim 13 de etnie romă. 
- 24 de elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), din mediul rural – Școala Gimnazială nr. 1 comuna 
Răucești. Dintre ei, minim 17 de etnie romă 
- 14 elevi din învățământul primar, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani - din Colegiul Național Ștefan cel Mare, 
Târgu Neamț 
- 15 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani) - din Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț 
- 172 elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) - din Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț, 
din care 126 din mediul rural 
- 3 elevi din învățământul primar cu dizabilități/nevoi speciale, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani din Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu Neamț 
- 6 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), cu dizabilități/nevoi speciale din Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu Neamț 



   
ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat! 

POCU/784/6/24/ 139521 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

- 1 elev din învățământul secundar superior (14-16 ani), copiii cu dizabilități/nevoi speciale din Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu Neamț 
- 200 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate 
 

Beneficii ale grupului țintă: 
• Dezvoltarea limbajului și a comunicării – participarea în experiențe cu cartea, organizarea unor sesiuni 

de lectură, dezvoltarea limbajului prin povestiri și joc de rol, dezvoltarea auzului fonematic, observări, 
lecturi după imagini, convorbiri; 

• Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii – activități matematice, experimente, jocuri didactice, citire 
de imagini, joc senzorial, jocuri practice, abilități practice și gospodărești, cunoștințe generale despre 
spațiu și mediu înconjurător; 

• Dezvoltare socio-emoțională – acceptarea și respectarea diversității, dezvoltarea comportamentelor 
prosociale; 

• Dezvoltarea fizică – sănătate și igienă personală. Se va avea în vedere promovarea unei nutriții sănătoase 
și a îngrijirii și igienei personale; 

• Ajutor financiar în vederea stimulării participării elevului la activitățile proiectului, în valoare de 1800 
lei/participant; 

• Participarea la cercul de științe, explorarea mediului și TIC, în cadrul căruia vor dobândi cunoștințe noi 
sau vor aprofunda cunoștințele acumulate prin realizarea unor experimente științifice ușoare; 

• Participarea la cercul de dezvoltare a comunicării și abilităților sociale interpersonale, în cadrul căruia se 
va urmări facilitarea exprimării emoționale, adecvarea reacțiilor comportamentale, stimularea 
cooperarii și a sprijinului reciproc, exersarea capacității de exprimare verbală, încurajarea asertivității, 
activarea spontaneității și a creativității, optimizarea capacității de autocunoaștere, autoacceptare și 
creșterea stimei de sine, îmbunătățirea abilității de comunicare interpersonală; 

• Elevii din înățământul gimnazial vor participa la activități de suport și remediere pentru următoarele 
materii: română, matematică, engleză, chimie, fizică, biologie; 

• Elevii din anul terminal (clasa a 8-a), aceștia vor participa la câte 2 ore/săptămână de pregătire pentru 
Evaluarea Națională la limba și literatura română și matematică (2h/săptămână/materie, 8-10 luni/an 
școlar). Astfel, elevii vor beneficia de activități de sprijin pentru admiterea în ciclul de învățământ 
superior; 

• Îndrumare (consiliere vocațională) pentru elevi și pentru părinți – această activitate vine în sprijinul 
elevilor care doresc să afle ce pot face cu talentele și abilitățile lor, cum să obțină ceea ce iși doresc 
făcând și ceea ce le place. Cele mai importante beneficii ale acestui tip de consiliere sunt:  

1. învățarea unor modele comportamentale constructive precum stabilirea unor scopuri în viață, 
ascultarea activă, feedbackul, autoafirmarea, concentrarea atenției, 

2. dezvoltarea capacităților intelectuale, relaxarea, opțiunea școlară/profesională, rezolvarea de 
conflicte, dezvoltarea creativității, autocunoașterea, oferirea de instrumente de introspecție, 
identificarea potențialului și dezvoltarea lui în direcția cea mai potrivită,  

3. informarea și orientarea către o ocupație sau carieră. Totodată, părinții vor avea posibilitatea 
de a afla care sunt domeniile cele mai potrivite pentru dezvoltarea educațională și parcursul 
profesional ulterior al copilului lor. 

• Consiliere individuală pentru copiii/elevii cu probleme emoționale/psiho-sociale – acest tip de consiliere 
are în vedere dezvoltarea abilităților emoționale și sociale interpersonale, a deprinderilor de viață 
independentă ale copiilor; 
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• Consiliere socială, identificarea și eliminarea eventualelor blocaje prin descoperirea și activarea unor 
resurse noi, identificarea unor modalități creative de soluționare a conflictelor, de depășire a 
impasurilor, facilitarea înțelegerii rolurilor din familie și stimularea acceptării propriei familii; 

• Dezvoltarea competențelor digitale, în cadrul proiectului se vor desfășura ateliere de TIC, cu scopul de 
a introduce elevilor noțiuni elementare de folosire a tehnologiei digitale sau de a dezvolta nivelul de 
cunoștințe existent; 

• Participarea la tabere școlare pentru 100 dintre copiii/elevii înscriși în grupul țintă; 

• Programe de educație parentală, consiliere și îndrumare cu privire la dezvoltarea abilităților parentale, 
înțelegerea diverselor probleme sociale care pot apărea și cum ar putea fi acestea soluționate, cum să 
preîntâmpine sau să vină în ajutorul copilului care manifestă deviații comportamentale, care sunt 
autoritățile competente către care se pot îndrepta în diverse situații sociale, care sunt diversele beneficii 
sociale pe care sunt îndreptățiți să le primească și cum le pot obține. 

 

Documente necesare întocmire dosar grup țintă: 
Înscrierea persoanelor din toate categoriile de grup țintă este voluntară și constă în depunerea dosarului 

complet de înregistrare, de către părinți / reprezentanți legali, la sediul Solicitantului sau al Partenerului, până 
la data limita anunțată și va conține  următoarele documente: 
 

1. Certificat de naștere candidat; 
2. Copie CI parinte/tutore/reprezentant legal;  
3. Cererea de inscriere; 

4. Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la GT; 

5. Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale; 

6. Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari; 

7. Documente justificative privind CES, daca este cazul;  
8. Documente justificative din care sa rezulte perioada de minim 6 luni de cand este plecat un parinte in 

strainatate sau declaratie de proprie raspundere din care sa rezulte perioada de cand parintele este 
plecat; 

9. Documente suport privind delegarea temporara a autoritatii parintesti sau declaratie pe propria 
raspundere din care sa rezulte faptul ca este responsabil de ingrijirea copilului in lipsa parintilor, daca 
este cazul. 
 
În anul școlar 2021-2022, se vor selecta 135 de elevi, cu cel puțin un părinte plecat la muncă în 
străinătate de minim 6 luni și 100 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinții plecați 
la muncă în străinătate. 
 

 
SELECȚIA  grupului țintă se va face cu respectarea principiul egalității de șanse și nediscriminării și se va 

realiza asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, 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 și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare 
directă sau indirectă. Cu respectarea calendarului de selecție, potențialii membri ai grupului țintă vor fi informați 
cu privire la începerea procesului de selecție, posibilitatea depunerii dosarelor personale de candidatură, având 
la dispoziție instrucțiunile publicate. 
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ÎNSCRIEREA. Candidații se vor înscrie la sediul partenerilor, prin intermediul părinților. În acest sens trebuie 
să contacteze Expertul dedicat, la unitatea școlară, în intervalul orar anunțat prin intermediul site-ului web. 

EVALUAREA. Experții analizează dosarele de candidatură, acordă punctajele în consens și ierarhizează 
candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Se vor avea în vedere criterii de departajare legate 
de ora și data depunerii unui dosar complet, încadrarea în grupuri vulnerabile, situația familială (numărul de 
părinți plecați, existența unei  persoane care are în grijă copilul / tutore), situația financiară, având prioritate cei 
cu cele mai multe situații de vulnerabilitate.  

Echipa de proiect va discuta și prelua feedback de la părinții membrilor grupului țintă cu privire la 
desfășurarea activităților, va identifica eventualele probleme și va oferi soluții de remediere a lor. 

 

Calendarul de selecție: 
 
ETAPA PERIOADA DERULĂRII 

Publicarea Anunțului de selecție  23.09.2021 

Activități de informare pe durata de implementare a 
etapei de selecție a GT  

23.09.2021 – 19.11.2021 

Depunerea dosarelor de candidatură  23.10.2021 – 15.10.2021 

Evaluarea dosarelor de candidatură  18.10.2021 – 20.10.2021 

Publicarea rezultatelor selecției 20.10.2021 

Realizarea anchetelor sociale 20.10.2021 – 19.11.2021 

Publicarea rezultatelor finale 22.11.2021 

Depunere contestații 22.11.2021 – 23.11.2021, ora 16.00 

Publicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor 24.11.2021, ora 16.00 
 

Procesul de validare a unui dosar de candidatura va trece prin urmatoarele etape:  
1. Inscrierea candidatului, transmiterea formularelor, declaratiilor si documentelor suport necesare validarii 
candidaturii;  
2. Expertul analizeaza dosarele depuse la scoala si transmit catre candidati solicitari de completari sau clarificari 
dupa caz;  
3. Asistentul social va realiza anchetele sociale prin care se va stabili apartenenta candidatului la grupul tinta; 
4. Vor fi considerate aprobate dosarele in momentul in care acestea sunt complete (inclusiv ancheta sociala) si 
indeplinind criteriile de eligibilitate;  
5. Saptamanal se va intruni comisia de validare constituita din expertii partenerilor si vor fi analizate dosare 
aprobate in saptamana in curs.  
Dosarele complete ce respecta criteriile de eligibilitate vor fi aprobate. Dosarele incomplete/neeligibile vor fi 
realocate expertului aferent care va solicita candidatului clarificarile sau completarile necesare; 
6. Comisia va verifica lista candidatilor validati deja pe fiecare categorie si in cazul in care mai sunt locuri 
disponibile va adauga candidatii aprobati in lista. In cazul in care nu mai sunt locuri disponibile, 
parintele/reprezentantul candidatului respectiv va fi anuntat ca dosarul sau e aprobat, dar ca a fost inscris in 
lista de rezerve (10%); 
7. Lista finala va fi disponibila pentru verificare pe website-ului Colegiului Național Ștefan cel Mare. 
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Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu la data de 15.10.2021 la sediul Colegiului 
Național Ștefan cel Mare Tg. Neamț, Școala Gimnazială nr. 1 Răucești și Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
(CSEI) din Tg. Neamţ. 
 
Modalitatea de depunere a dosarului de înscriere 
Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la secretariatul Colegiului 
Național Ștefan cel Mare Tg. Neamț, Școala Gimnazială nr. 1 Răucești și Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
(CSEI) din Tg. Neamţ sau pot fi descărcate de pe site-ul  https://cnsm.ro/  
 
Depunerea dosarului se va realiza fizic, la secretariatul școlii, de către părinte/reprezentant legal, doar în 
perioada 23.10.2021 – 15.10.2021, cu o programare înainte, în vederea prevenirii aglomerării.  
 
Accesul în școală se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în 
interiorul incintei, asigurându-se o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană t și o distanță minimă 
de 2 m, între oricare 2 persoane apropiate. 
 
Masca de protecție este obligatorie în incinta și în curtea școlii. 
 
În contextul respectării măsurilor de prevenire: 

- accesul în instituție va fi organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare 
persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate; 

- pentru accesul în incintă, este obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor. 
- accesul este interzis persoanelor care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius - 

temperatura va fi măsurată la intrare; 
- suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane. 

 
Circulaţia în incinta şcolii şi a curţii acesteia se face numai în zonele permise. 
 
Programarea se va realiza prin e-mail proiectacasa2021@gmail.com sau la unul din telefoanele de mai jos. 
  
Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare pe e-mail: proiectacasa2021@gmail.com sau la unul 
din telefoanele de mai jos: 
  
Persoane de contact: 

Ioan Ilie – Marinică 
Expert selecție și menținere grup țintă 

0746062015 

Dumitru-Gorea Sabina-Elena 
Expert selecție și menținere grup țintă 

0747374195 

Ariton Elena Monalisa 
Expert comunicare grup țintă și parteneri 

0743657427 

Stoica Alina 
Expert comunicare grup țintă și parteneri 

0749175270 

 

https://cnsm.ro/
mailto:proiectacasa2021@gmail.com
mailto:proiectacasa2021@gmail.com
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Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, Cod. 610004  
Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel.:(+04)0233/21.28.90;  (+04)0233/21.36.70;                                                                                                               
Fax: (+04)0233/21.72.21                                                                                                                          
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro  

                                                                                   

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3 
Componența 1: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți 
plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate 
 
Titlul proiectului: ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat! 
Contract de finanțare: POCU 784/6/24/139521 
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” TÂRGU NEAMȚ 
Partener: JUDEȚUL NEAMȚ 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE IDENTIFICARE, 
SELECȚIE ȘI MENȚINERE 

GRUP ȚINTĂ 
 
 
 
 
A 1.1. Organizarea și efectuarea selecției și menținerea grupului țintă 
 
 
Material elaborat de: 
IOAN Ilie-Marinică – Expert selecție și menținere GRUP ȚINTĂ S 
AIRINEI Ana – Maria – Coordonator activități educaționale S 
DUMITRU-GOREA Sabina Elena – Expert selecție și menținere GRUP ȚINTĂ și GDPR 
P1 
ARITON Elena-Monalisa – Expert comunicare grup țintă și parteneri 1 P1 
STOICA Alina-Ionela – Expert comunicare grup țintă și parteneri 2 P1 
 
 
 
 
Input oferit de:  
HISUM Maria-Magdalena – Coordonator activități P1 
MARGINE Adina Raluca – Manager proiect 
 
 

IULIE  2021 
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1. CADRU GENERAL 
 

Proiectul ”ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” se adresează 

unei categorii de copii/elevi considerați în documentele de specialitate (strategii, 

recomandări de politici publice) vulnerabili, aflându-se în riscul de a abandona școala.    

Proiectul are în vedere un grup țintă de 270 de copii/elevi din 3 unități școlare din județul 

Neamț,cu părinții plecați în străinătate, având vârsta cuprinsă între 3-16 ani, dintre care 

suplimentar o parte au și alte riscuri de vulnerabilitate (romi, rural, dizabilități), împreună 

cu cei 200 de părinți/tutori. 

Punctele slabe din PDI 2017-2021 al Colegiului Național „ȘTEFAN CEL MARE” Târgu 

Neamț arată: 

- insuficientă dotare tehnică (școala nu este dotată cu table interactive și acces 

internet la rețea wireless în tot perimetrul școlii); 

- elevi cu părinți plecați în străinătate, care sunt lăsați în grija bunicilor sau altor rude 

care nu au un control eficient asupra lor; 

- conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice, a elevilor și a 

părinților; 

- consilierea și orientarea elevilor nu au efectele scontate; 

- programele extracurriculare și extrașcolare oferite nu sunt destul de atractive pentru 

mulți adolescenți. 

Tot in PDI se accentuază: nevoia de atragere a partenerilor cu rol de susținere a 

actului educational (fiind Ținta 4 a documentului), necesitatea implicării părinților în actul 

educațional, inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii 

absenteismului, nevoia acută de abilități digitale pentru generațiile de elevi actuale, 

implicarea cât mai frecventă a elevilor în activitățile extrașcolare și extracurriculare la nivel 

de școală (excursii, serbări, activități caritabile). Astfel, conform informațiilor colectate de 

școală și care se regăsesc în analiza de nevoi atașată, dar și din documentele de analiză 

a județului Neamț și a regiunii Nord-Est, PDI-urile școlilor din proiect, la nivelul grupului 

țintă, au fost identificate următoarele nevoi și probleme: 

1.Migrație și Marginalizare care determină o rată ridicată de abandon școlar și 

șomaj. Județul Neamț are o rată a abandonului ridicată, mai ales la nivel liceal, dar și un 

nivel al șomajului mai mare decât în restul țării (02.2020-4,58% față de 3,94% la nivelul 

României, conform datelor ANOFM),el fiind afectat profund de migrație (conform 

documentelor strategice ale județului - locul 4 în România la numărul de copii cu părinți 

plecați la muncă în străinătate) și de marginalizare a unei părți din teritoriul lui (conform 

Atlasului de Marginalizare). În Rapotul Grupului de Lucru Interinstituțional pentru copiii cu 
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părinții plecați la muncă în străinătate (CCPPMS), sunt raportați 7624 copii cu părinții 

plecați la muncă în străinătate la momentul 01.2018, județul fiind pe locul 4 ca număr 

ridicat la această categorie de copii. 

2.Problemele preponderent emoționale ale categoriei vulnerabile de elevi/copii cu 

părinții plecați, rezultate din AP,PRAI Nord-Est, Strategia de dezvoltare NE,dar și din 

Analiza de nevoi. Lipsa îngrijirii și supravegherii parentale poate avea efecte grave asupra 

dezvoltării personalității, asupra calității nutriției și a rezultatelor școlare,cauzând inclusiv 

abandonul școlar. 

3.Lipsa orelor suficiente de consiliere la nivelul unităților de învățământ 

Analiza de nevoi elaborată de școală arată că această categorie de copii și elevi întâmpină 

o serie de probleme preponderent emoționale, care se oglindesc în evoluția lor școlară. 

Conform cadrelor didactice, acești copii sunt vulnerabili din motive precum: lipsa unei 

familii normale, lipsa deseori a sprijinului din partea părinților/părintelui plecați/plecat, 

nevoia de afecțiune și contact emoțional continuu cu părinții, sentiment profund de 

singurătate. Consilierea și orientarea școlară și dezvoltarea personală sunt cele mai mari 

nevoi emoționale ale elevilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, dar și elaborarea 

de planuri de dezvoltare personală din perspectiva cadrelor didactice (peste 80%) și a 

părinților/tutorilor (aproximativ 60%). Peste 50% dintre profesori spun că problemele 

acestor copii/elevi sunt integrarea în anturaje de neîncredere, anxietate și frică, precum și 

comportamente dezadaptive. Am prevăzut în proiect activități de consiliere individuală și 

îndrumare vocațională unde vom sprijini consolidarea motivației, a concentrării și vom 

combate problemele emoționale cauzate de lipsa părinților. 

4.Rezultate slabe la învățătură și absenteism 

5.Lipsa activităților extracuriculare și recreative, de grup, care să stimuleze interesul 

și motivația de a veni la școală. Problemele menționate de profesori în chestionare: lipsa 

concentrării (70%), lipsa motivației (67%), rezultatele slabe la învățătură (68%), 

absenteism (65%). 57% dintre profesori consideră că acești elevi au un interes mai scăzut 

față de educație. În analiza de nevoi s-a observat că părinții/tutorii au altă percepție și nu 

consideră că acești copii/elevi au probleme sau interese mai scazute față de educație, 

decât în procente mici (sub 30%). Diferențele între percepțiile cadrelor didactice și cele ale 

părinților/tutorilor copiilor/elevilor din GRUP ȚINTĂ pot să releve o abordare subiectivă și 

o potențială lipsă de coștientizare a situației în care se află copilul/elevul de care se ocupă. 

Tot ei au confirmat că rezultatele scăzute la învățătură, depresia, anxietatea, abandonul 

sunt probleme care au nevoie de intervenție rapidă. În ceea ce privește activitățile 

recreative și de socializare, cadrele didactice și părinții/tutorii sunt de părere că excursiile, 

drumețiile și taberele (58%, respectiv 36%),cât și atelierele și workshop-urile creative 

(28%, respectiv 25%) sunt utile pentru copiii din GRUP ȚINTĂ. 
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6. Sprijin material/financiar 

7. Dotări insuficiente 

Dintre serviciile de sprijin material necesare acestor copii/elevi,profesori și părinții/tutorii 

sunt de părere că echipamentele și materialele tehnologice dedicate învățării 

(64%,respectiv 67%) și rechizitele și materialele educative necesare bunei desfășurări a 

procesului educațional sunt cele mai utile (53%, respectiv 60%). Părinții/tutorii consideră 

că echipamentele și materialele destinate activităților recreative/sportive (62%) sunt utile 

grupului țintă. Serviciile de suport educațional cele mai utile sunt: activitățile care dezvoltă 

abilitățile sociale relaționate cu învățarea (31%), programele de tip Școală după Școală 

(21%) și activități de suport educațional suplimentar și/sau complementar(21%), potrivit 

profesorilor. 

8. Lipsa comunicării cu părinții plecați în străinătate 

Profesorii menționează că dificultățile întâmpinate, contactul și comunicarea cu părinții 

plecați la muncă în străinătate, atât pentru a-i ține la curent cu evoluția școlară a copilului, 

cât și pentru a trage un semnal de alarmă dacă există probleme cu elevul la școală, faptul 

că acești copii pot avea dificultăți cu banii și pot resimți lipsuri materiale, percepția grupului 

țintă eronată referitoare la necesitatea studiilor. Referitor la utilitatea unor videoconferințe 

care să faciliteze comunicarea și discuțiile constante între cadrele didactice și părinți, 73% 

dintre profesori și 62% dintre tutori/părinți au spus că acestea ar fi foarte benefice. 

Vom desfășura activități de îndrumare vocațională inclusiv cu părinții, respectiv de 

educție parentală și comunicare cu părinții plecați în străinătate și cu cei rămași aici prin 

intermediul workshopurilor, discuțiilor individuale cu suportul unei platforme dedicate. 

Toate activitățile proiectului au ca scop stimularea elevilor/preșcolarilor de a continua 

studiile și de aprecia necesitatea școlii pentru dezvoltarea lor ulterioară. Consecințele 

nesoluționării problemelor acestor copii/elevi pot fi definitorii pentru traiectoria profesională 

și emoțională a lor. În primul rând, pe termen scurt, ei se pot izola de restul colegilor, pot 

începe să absenteze, să aibă rezultate din ce în ce mai slabe la școală. Pe termen mediu 

și lung, ei riscă să abandoneze școala, în dorința de a trage atenția sau sub pretextul că 

școala nu este necesară, să aibă comportamente deviante, să ajungă să sufere profund 

de depresie, singuratate, izolare, anxietate și angoasă. Lipsa unei integrări adecvate în 

mediul școlar poate duce la delincvență sau aderarea la anturaje nepotrivite, consum de 

alcool sau droguri. Chiar dacă sunt elevi care au note bune și prezență la cursuri, nevoia 

mai accentuată de atenție și lipsa părinților le pot accentua frici, temeri și anxietăți ce îi pot 

urmări în viața profesională și personală, fapt care le va bloca anumite talente, riscând să 

nu se adapteze condițiilor prezente de pe piața muncii și mediul social și să nu își atingă 

potențialul. Toate cele de mai sus, duc pe termen mediu și lung la creșterea abandonului 

școlar, șomajului, a forței de muncă necalificate la nivelul județului și regiunii.  
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2. SCOPUL 
 
Prezenta metodologie urmărește implementarea unui proces transparent și 

conform de selecție a grupului țintă, în vederea iniţierii de activități de educație 

parentală și consiliere socială dedicate părinților/tutorilor/persoanelor care au în 

grijă copiii cu părinți plecați la muncă în strainatate și măsuri integrate educationale 

și sociale pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate 

pentru 270 de preșcolari și elevi cu părinții plecați la muncă în străinatate. 

Metodologia de faţă va respecta prevederile legislaţiei în vigoare şi aspectele 

prevăzute în cererea de finanţare. 

 

Valoarea adaugată a proiectului constă în: 

 

• Abordare integrată, cu măsuri socio-educaționale, de suport familial, atât pentru 

copiii/elevii cu părinții plecați în străinătate, în vederea creșterii accesului la o 

educație de calitate, a stimulării frecvenței și a reducerii părăsirii timpurii a școlii, 

cât și pentru părinții plecați și cei rămași (părinți sau tutori):peste 3000 de ore de 

consiliere individuală, aproximativ 30.000 ore de activități educaționale de suport, 

remediale și de performanță,de dobândire a competențelor TIC și a abilităților 

sociale, de îndrumare vocațională. Suportul acordat grupului țintă este financiar, 

educațional și sociopsihologic; 

• Abordare interdisciplinară a orelor de suport educațional, fie cu predare în engleză, 

fie prin tratarea integrată a conținutului; 

• Organizarea și dotarea unui Centru Digital în cadrul Colegiului Național Ștefan Cel 

Mare cu echipament de supraveghere video, audio, mobilier, tablă interactivă, 

echipament VR multifuncțional și dotarea cu tablete pentru câte o grupa de elevi de 

la fiecare unitate; 

• Platformă pentru gestiunea traiectului educațional și a comunicării cu părinții, 

achiziționată, funcțională ce va fi utilizată pentru gestionarea grupului țintă, 

comunicarea audio-video între elevi, părinți, echipa de proiect, gestiunea activității 

de consiliere a subvențiilor și măsurilor de care beneficiază elevii, realizarea 

profilului educațional și personal al elevilor și cu modul de Catalog electronic; 

• Organizarea a minim 4 campanii regionale de informare și conștientizare a 

publicului larg cu privire la obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din 
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țară și efectele acesteia, în vederea reducerii migrației sau combaterii efectelor 

produse de aceasta (Beneficiu la nivelul comunitar și în special al părinților) ; 

• Implicarea Consiliului Județean Neamț ca partener în proiect-garant al unui proiect 

de calitate, cu susținere financiară și instituțională, responsabil de crearea de 

parteneriate sustenabile și campanii regionale. 

 

Proiectul se va desfășura în 3 unități școlare din județul Neamț și va implica 

stimularea participării la educație pentru un numar de 270 de preșpcolari și elevi (ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinatate, selectați în condițiile Ghidului Solicitantului 

pentru acest apel) cu vârstă cuprinsă între 3 -16 ani, dintre care 32 de copii/elevi 

aparținând minorității rome (reprezentând 11.85% din GRUP ȚINTĂ), 10 copii/elevi cu 

Cerințe Educaționale Speciale/Dizabilități (3.7%), cât și 192 de copii/elevi din mediul rural 

(71.11%). Prin intermediul proiectului, 270 de copii și elevi, precum și 200 de părinți și/sau 

tutorii acestora, vor beneficia de: servicii psiho sociale, măsuri de sprijin financiar, un 

pachet de servicii integrate constând dintr-un program de îmbunătățire a retentei (10 

preșcolari, 260 elevi, dintre care 42 elevi învățământ primar, 45 învățământ gimnazial si 

173 de elevi din învățământ secundar superior).  

Proiectul este în concordanță cu documentele strategice relevante și vizează 

măsuri concrete prin care contribuie la realizarea obiectivelor acestora (Strategia 

Națională pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii - SNRPTS, Strategia de Incluziune 

a Minorității Roma, AP 2014-2020, Strategia pentru protecția și promovarea drepturilor 

copiilor 2014-2020, PNR 2019, Strategia pentru persoane cu dizabilități, Strategia de 

Educație și a Formării Profesionale, RST 2019, PRAI 2016-2025 Nord-Est, Strategia de 

Dezvoltare Nord- Est). 

 

Proiectul contribuie la următoarele strategii relevante: 

 Conform Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, 

abandonul timpuriu este înca o problemă pregnantă la nivelul României 

Printre factorii care determină Părăsirea Timpurie a Școlii se numară și migrația 

părinților din unele comunități, în străinatate, care poate conduce la retragerea temporară 

de la școală.  

Pentru a scădea incidența acestui factor, în cadrul proiectului sunt desfășurate 

activități de educație parentală și comunicare cu părintii plecați în străinatate, care implică 

dezvoltarea abilităților parentale pentru reprezentanții copiilor (părintele din România sau 

persoana în grija căreia a ramas copilul) și menținerea comunicării între școală-copil-

parintele plecat în străinătate, prin intermediul unei platforme (pentru gestiunea traiectului 
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educațional și a comunicării cu părinții) funcționale, achiziționate în cadrul proiectului 

(folosită transversal în activitățile cu grupul țintă). In anexa 4 a Strategiei Naționale privind 

Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, principalul factor de risc pt abandonul școlar pentru 

județul Neamț este „Densitate ridicată în zonele rurale în numere sau procentaj”.  

Proiectul răspunde Măsurii #5: Elaborarea și implementarea planurilor de asigurare 

a accesului adecvat la o educație de calitate, în special pentru copiii din grupurile aflate în 

situație de risc, are în vedere aspecte legate de accesul la un învățământ de calitate, care 

prevede un mix de sprijin financiar și tehnic acordat familiilor, în vederea eliminării 

obstacolelor în calea unui acces mai ridicat la un învățământ de calitate prin dotarea și 

punerea în funcțiune a unui centru digital în cadrul “Colegiului Național Ștefan cel Mare” și 

dotarea cu tablete pentru școlile partenere, activitate de suport educațional pentru copiii 

din învățământul primar și gimnazial. 

Desfășurarea de ateliere și workshop-uri pentru dobândirea de competențe TIC cu 

toți membrii grupului țintă (A2.4.). În cadrul proiectului, elevii vor primi și sprijin financiar.  

O altă activitate propusă prin proiect este desfășurarea a 2 tabere școlare, la care 

vor participa cate 50 de copii pe tabară (A2.5.). Specificăm că activitățile răspund și măsurii 

# 9: Îmbunătățirea condițiilor și a calității programelor SDS oferite elevilor din grupurile 

aflate în situație de risc, prin elaborarea și stabilirea unor standarde de calitate pentru 

programele remediale și de performanță (autorizarea abordărilor inovatoare) întrucât se 

vor desfășura activitățile de pregătire pentru admiterea într-un ciclu de învățământ 

superior. Astfel, elevii vor beneficia de suport educațional, în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor școlare. (A2.2.) Proiectul răspunde și măsurii #11: Consilierea și sprijinirea 

inițiativelor (existente, dar fragmentate) privind consilierea elevilor din interiorul și din afara 

sistemului de educație prin activități de consiliere individuală și vocațională, în vederea 

acordării de suport emoțional/ psihologic/ vocațional pentru GRUP ȚINTĂ (A2.3.). 

Activitățile proiectului se aliniază Strategiei Guvernului României de Incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorităților rome, mai precis obiectul specific (1) Reducerea 

decalajului de acumulare educațională (nivel de cunoștințe) și participare școlară la toate 

nivelurile (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, terțiar) între cetățenii români aparținând 

minorității rome și restul populației și (2) Reducerea decalajului socio-economic între elevii 

romi și cei ne-romi în aspectele care blochează incluziunea educațională (hrană, haine, 

condiții de locuire, stare de sănătate) inclusiv prin furnizarea de suport pentru 

îmbunătățirea situației economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de 

acasă la școala. Acest lucru se întamplă prin implicarea în proiect a minim 32 de copii/ 

elevi aparținând minorității rome, împreună cu părinți/tutori ai acestora. 

Proiectul răspunde Strategiei Naționale de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilități (2014-2020), referitor la accesul la educație, unul dintre obiectivele cheie este 
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promovarea educației incluzive și a educaței permanente pentru persoanele cu dizabilități 

prin implicarea în activitățile proiectului a minim 10 copii-elevi cu cerințe educaționale 

speciale/ dizabilități și includerea ca partener asociat în proiect a Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu Neamț. 

În recomandările de țară ale CE pentru România, se specifică necesitatea 

ameliorării calității și caracterul incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri 

defavorizate. Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile vulnerabile, 

inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un învățământ de calitate și favorabil 

incluziunii. În acest sens, proiectul contribuie la RST prin includerea în proiect unui procent 

de peste 70% din grupul țintă, format din 192 copii cu părinții plecați la muncă în 

străinătate- persoane din mediul rural și peste 11% - 32 copii aparținând minorității roma. 

Activitatea proiectului răspunde Strategiei Naționale pentru protecția și promovarea 

drepturilor copilului 2014-2020, unde se specifică faptul că situația copiilor cu părinți plecați 

la muncă în străinătate, deși nu este atât de precară din punct de vedere economic, în 

condițiile în care remitentele le asigură temporar un nivel de trai satisfăcător, are 

consecințe profunde la nivel emoțional, reflectate în scăderea performanțelor școlare și 

chiar a abandonului școlar.  

Printre măsurile propuse se regasesc: 

• oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecați la muncă în 

străinătăte precum și persoanelor care îi îngrijesc, mai precis: 

Dezvoltarea de măsuri specifice și servicii de suport pentru copiii cu 

părinți plecați la muncă în străinătate(A1,A2,A3,A4) și  

• servicii de consiliere psihologică în școli (A2), accesibile tuturor 

copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

Proiectul raspunde Strategiei Educaționale și Formării Profesionale care susține 

îmbunătățirea calității educației și formării profesionale inițiale prin crearea de rețele 

parteneriale între școli și alți factori relevanți prin A4.1 Dezvoltarea de parteneriate între 

școli, autorități locale, instituții locale, ong-uri și comunitate. 

În activitatea proiectului se subliniază că printre cele mai vulnerabile grupuri de copii 

sunt cei ai căror părinți lucrează în străinătate – „Majoritatea acestor copii, dar nu toți, au 

o stare materială relativ bună, însă pot fi afectați de o stare de privare emoțională care le 

dăunează dezvoltării. Lipsa îngrijirii și supravegherii parentale poate avea efecte grave 

asupra dezvoltării personalității, asupra calității nutriției și a rezultatelor școlare, cauzând 

inclusiv abandon scolar”. 

Proiectul răspunde și Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est, Obiectivul  

specific 2: îmbunătățirea accesului și a participării la educație și instruire de calitate. 
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Masura 2.1: Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, în special pentru tinerii din 

zonele rurale și comunitățile defavorizate. În document se punctează că printre cei care 

au părăsit școala se numără cei care provin din familii dezorganizate (cu părinți plecați la 

muncă în străinătate). 

Nevoile identificate la nivelul persoanelor care vor intră în grupul țintă se regăsesc 

atât în documentele specificate, cât și în Analiza de nevoi și se referă la sprijin socio-

emoțional, de consiliere, mai ales pentru sprijin în vederea creșterii nivelului de 

concentrare la ore și motivația de a frecventa școala, dezvoltare personală și socializare 

profesională, în termeni de consiliere vocațională, cât și financiară, acești copii/elevi fiind 

expusi la perioade în care le lipsesc resursele financiare (A1.2.) 

În Raportul Grupului de Lucru Interinstituțional pentru Copiii cu părinții plecați la 

muncă în străinatate (CCPPMS), conform situației Inspectoratului Școlar Județean Neamt, 

sunt raportați 7624 copii cu părinții plecați la muncă în străinătate la momentul 1.01.2018, 

județul fiind pe locul patru ca număr ridicat cu această categorie de copii, fiind surclasat 

de județele: Iasi, Suceava și Bacău. Dintre aceștia, 1060 au ambii părinți plecați la muncă 

în străinătate, 973 sunt copiii cu unic părinte susținător plecat la muncă în străinătate și 

5591 sunt copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate. 

 

Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului. 

Proiectul este localizat într-un județ unde abandonul școlar la nivel liceal și 

profesional este mai ridicat decât la nivel național (2,7% fața de 2,6%, conform INS)  în 

orașul Târgu Neamț (oraș cu o populație în scădere, 18695 locuitori în 2011 față de 20.496 

în 2002, datorită migrației în centre urbane și străinătate, cât și în mediul rural (comuna 

Răucești). 

Referitor la județul Neamț, în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării 

Umane Locale din Romania, la nivel de localități rurale și urbane mici, 4,5% din populație 

au cea mai mică dezvoltare, iar 19.8% au dezvoltare medie – scazută, indicatori conectați 

de accesul scăzut la educație și nivelul de abandon școlar. În aceste comunități în medie 

20% din populație se declară a fi de etnie roma.  

Comuna Răucești apare în Atlas cu marginalizare medie. In Strategia de Dezvoltare 

locală a județului Neamț, se precizează că există un nivel foarte ridicat de migrație la nivel 

de județ și se specifică că o categorie din ce in ce mai extinsă de risc este reprezentată 

de copiii ai căror parinîi sunt plecați la muncă în străinătate. 80% dintre acestia se află în 

îngrijirea rudelor până la gradul lV și nu beneficiază în prezent de măsuri de protecție 

suplimentara. La momentul elaborarii strategiei (2017) județul Neamț ocupa locul 3 la nivel 

național în ceea ce privește județele cu cei mai mulți copii rămași singuri înregistrați la 

nivelul DGASPC. 
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3. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 
 

3.1 Categorii de grup țintă 
Grupul țintă al proiectului va fi format din: 

• 10 copii de vârstă preșcolară (3 - 6 ani), din mediul rural - din Școala Gimnazială 

nr. 1, comuna Răucești. Dintre ei, minim 2 vor fi de etnie roma. 

• 25 de elevi din învățământul primar, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, din mediul 

rural - din Școala Gimnaziala nr. 1 comuna Răucesti. Dintre ei, minim 13 de etnie 

roma. 

• 24 de elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), din mediul rural – Școala 

Gimnazială nr. 1 com. Răucesti. Dintre ei, minim 17 de etnie roma. 

• 14 elevi din învățământul primar, cu vârste cuprinse între 6 si 10 ani - din Colegiul 

Național Ștefan cel Mare 

• 15 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani) - din Colegiul Național Ștefan 

cel Mare, Târgu Neamț. 

• 172 elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) - din Colegiul Național 

Ștefan cel Mare, Târgu Neamț, din care 126 din mediul rural. 

• 3 elevi din învățământul primar cu dizabilități/nevoi speciale, cu vârste cuprinse între 

6 și 10 ani din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu Neamț. 

• 6 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), cu dizabilitați/nevoi speciale 

din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu Neamț. 

• 1 elev din învățământul secundar superior (14-16 ani), copiii cu dizabilități/ 

nevoi  speciale din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu 

Neamț. 

• 200 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinții plecați la muncă în 

străinătate. 

 

Activitățile reglementate de prezenta metodologie sunt următoarele: 

• Selecția potențialului grupului țintă 

• Recrutarea grupului țintă 

• Menținerea contactului cu grupul țintă 

• Monitorizarea activităților grupului țintă 

• Constituirea dosarului de grup țintă pentru fiecare persoană selectată. 
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În situația în care evoluția contextului epidemiologic nu va permite desfășurarea 

fizică a activităților de selecție și recrutare, întâlnirile de prezentare, furnizarea de informații 

personale de către potentiali grup tintă, completarea de documentele de către acestia și 

interviurile cu aceștia se pot realiza și online prin aplicații de comunicare pe bază de email, 

chat, audio și/sau video. 

 

3.2 Identificarea grupului țintă 
 

În etapa de selecție a grupului țintă vor participa copiii și elevii înscriși cel puțin în 

anii de învățământ 2021-2022, 2022-2023, dintre care vor fi selectați 270 de copii și elevi. 

În cadrul proiectului se vor realiza liste de rezervă, cu persoane care se încadrează în 

condițiile de selecție ale grupului țintă, în vederea înlocuirii persoanelor care decid să 

renunțe la participarea în proiect. 

Având în vedere că proiectul dureaza 30 de luni și pot interveni schimbări posibile la nivelul 

grupului țintă, se va lua în considerare un grup țintă de rezervă (10-15%).  

Identificarea, selecția și menținerea grupului țintă va fi realizată de 1 Expert selecție 

și menținere GT S şi 1 Expert selecție şi menţinere GT și GDPR P1, grupul țintă fiind 

împărțit în mod egal între cei doi. 

 Aceștia analizează dosarele de candidatură, acordă punctajele în consens și 

ierarhizează candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. 

 Se vor avea în vedere următoare criterii de departajare: 

• legate de ora și data depunerii unui dosar complet 

• categoriile de vulnerabilitate 

• situația materială 

• situația în ceea ce privește părinții 

În vederea stabilirii eligibilității, Coordonatorul activități educaționale S, 

Coordonatorul P1, Experții de selecție și menținere și cei de Comunicare grup țintă vor 

stabili documentele necesare ce vor alcătui dosarul de grup țintă și vor elabora 

metodologia și criteriile de selecție, inclusiv criteriile de departajare. 

 În vederea asigurării vizibilității, aceastea vor fi publicate pe website-ul proiectului, 

afișate la avizierul unităților de învățământ vizate, la solicitant, promovate în mediul online 

și la fața locului.  

Asistentul social P1 va realiza anchetele sociale prin care se va stabili apartenența 

candidatului la grupul țintă, utilizând instrumentele specifice, iar prin intermediul Expertului 

selecție şi menţinere GT si GDPR P1, se vor include în metodologiile elaborate acțiuni ce 

vor asigura alinierea proiectului la Regulamentul UE privind GDPR (Legea 190/2018), 
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respectiv: obținerea acordului scris al părinților/reprezentanților legali pentru publicarea 

datelor cu caracter personal pe site-ul proiectului, pentru publicarea anumitor fotografii, 

exclusiv în vederea promovării activităților și rezultatelor obținute prin proiect, utilizarea 

doar a acelor date cu caracter personal absolut necesare pentru identificarea membrilor 

grupului țintă în redactarea documentelor necesare pentru raportare/statistici. 

 Cu respectarea calendarului de selecție, potențialii membri ai grupului țintă vor fi 

informați cu privire la începerea procesului de selecție. 

 Pe tot parcursul procesului de selecție se va acorda suport la fața locului, telefonic 

și pe email pentru pregătirea dosarelor de candidatură în vederea participării la activitățile 

proiectului. 

 Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și 

nediscriminării și se va realiza asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, 

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 și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de 

discriminare directă sau indirectă. 

 

3.3 Condiții de eligibilitate 
 
În vederea stabilirii eligibilitatii, se vor stabili documentele necesare ce vor alcătui dosarul 

de grup țintă: 

• formular de înregistrare în grupul țintă, 

• declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

• cerere de înscriere în grupul țintă 

• declarație de angajament privind activitățile din cadrul proiectului, 

• acte de identitate 

• documente justificative privind apartenența la un grup vulnerabil sau declarație pe 

propria răspunde semnată de către reprezentantul legal 

• declarație privind evitarea dublei finanțări 

• declarație angajament 

• documente justificative reprentant legal al copilului sau declarație pe proprie 

răspundere din care să rezulte faptul că este responsabil de îngrijirea copilului 

• documente justificative din care să reiasă perioada de de minim 6 luni de când este 

plecat un părinte în străinătate sau declarație pe proprie răspundere a persoanei 

care are în grijă copilul din care să rezulte care este perioada de când părintele 

este plecat în străinătate 
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• Ancheta socială 

 

În vederea asigurării vizibilității, acestea vor fi publicate pe website-ul proiectului, 

afișate la avizierul Solicitantului, promovate în mediul online și la fața locului. 

 

Cu respectarea calendarului de selecție, potențialii membri ai grupului țintă vor fi 

informați cu privire la începerea procesului de selecție, posibilitatea depunerii dosarelor 

personale de candidatură, având la dispoziție instrucțiunile publicate. Înscrierea 

persoanelor din toate categoriile de grup țintă este voluntară și constă în depunerea 

dosarului complet de înregistrare, de către părinți/reprezentanți legali, la sediul 

beneficiarului sau al partenerului P1, până la dată limită anunțată și va conține toate 

documentele necesare pentru a stabili eligibilitatea candidatului. 

  

3.4 Recrutarea grupului țintă 

 

Se va proceda la demararea unui proces de selecție luând în considerare cu 

prioritate baza de copii și elevi înscriși în anii de învățământ 2021-2022, 2022-2023 care 

vor participa la selecția grupului țintă. Vor fi selectați în medie câte 135/an. Se vor publica 

informații privind procedura de înscriere, documentație aferentă pentru înscriere, 

disponibilitate de timp și termene clare pentru înscriere la activitățile proiectului. Experți 

desemnați vor publica informarea cu privire la începerea procesului de selecție, 

posibilitatea depunerii dosarelor personale de candidatură. Experți desemnați vor 

acordă suport telefonic și pe email pentru pregătirea dosarelor de candidatură. 

Avand in vedere ca proiectul dureaza 30 de luni si pot interveni schimbari posibile 

la nivelul grupului tinta, se va lua in considerare un grup tinta de rezerva (10-15%). 

 

3.5 Selecția grupului țintă 
 

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiul egalității de șanse și 

nediscriminării. 

Selecția grupului tintă se va realiza prin asigurarea accesului egal la serviciile de 

interes general, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii 

de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, 

handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce 

la acte de discriminare directă sau indirectă. 
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Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza ținând cont de următoarele etape: 

 

1. Lansarea selecției: postarea anuțului de înscriere și a metodologiei de selecție pe 

pagină de proiect și rețelei social media, la avizierul unităților de învățământ; 

2. Înscrierea efectivă și depunerea dosarului de candidatura la sediul unităților de 

învățământ, conform calendarului; 

3. Analiză și selecția – se va realiza de către echipa de selecție stabilită, în baza criteriilor 

menționate anterior. 

4. Afișarea rezultatelor finale. 

 

3.5.1 Procedura si criteriile de selecție ale grupului țintă, inclusiv criteriile de departajare 

 
Procesul de selecție a grupului țintă-copii -elevi va fi responsabilitatea experților 

desemnați în proiect – Expert selecție și menținere GT S si 1 Expert selecție și menținere 

GT si GDPR P1. 

Toți experții vor semna o declarație conform căreia vor respecta principiul evitării 

conflictului de interese. 

  În selecția grupului țintă al A1.1 vor fi respectate principiile egalității de șanse, 

nediscriminare, incluziune socială, în constituirea grupului țintă, nu se va face nicio 

excludere bazată pe criterii precum: rasa, naționalitatea, etnia, limba, religia, convingeri, 

gen, orientare sexuală, handicapul, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 

domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.  

 

Principalele atribuţii ale experților responsabili/ implicati sunt:  

• Formularea şi diseminarea Anunţului cu privire la iniţierea şi modul de derulare a 

procedurii de selecţie pe baza prezentei metodologii; 

• Depunerea dosarelor candidaţilor copii/elevi/ părinți; 

• Acordarea de sprijin copiilor/părinților pe tot parcursul selecției; 

• Prezentarea beneficiilor în vederea motivării acestora; 

• Realizarea anchetelor sociale de către asistentul social; 

• Evaluarea dosarelor conform prezentei metodologii;  

• Centralizarea rezultatelor evaluării; 

• Afişarea rezultatelor preliminare ale evaluării; 
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• Primirea şi soluţionarea contestaţiilor;  

• Publicarea listei finale privind grupul ţintă selectat în urma evaluării; 

• Întocmirea procesului – verbal de selecţie;  

 

Expertii desemnați care vor desfasura procedura selectie ale grupului tinta vor respecta 

următoarele reguli şi principii:  

• Exercitarea atribuţiilor cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate;  

• Evaluarea va fi obiectivă, bazată pe respectarea principiilor transparenţei şi 

egalităţii de şanse dar şi a criteriilor stabilite în prezenta metodologie;  

• Păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale participanţilor;  

• Respectarea prezentei metodologii de selecție precum şi a termenelor stabilite în 

ceea ce priveşte constituirea grupului ţintă al proiectului;  

• Arhivarea şi păstrarea în condiţii optime de siguranţă a formatului electronic al 

dosarelor candidaţilor pentru selecţia în grupul ţintă al proiectului. 

 

Prezenta metodologie va cuprinde acțiuni ce vor asigura alinierea proiectului la 

Regulamentul UE privind GDPR (Legea 190/2018), respectiv: obținerea acordului scris al 

părinților /reprezentanților legali pentru publicarea datelor cu caracter personal pe site-ul 

proiectului, pentru publicarea anumitor fotografii, exclusiv în vederea promovării 

activităților și rezultatelor obținute prin proiect, utilizarea doar a acelor date cu caracter 

personal absolut necesare pentru identificarea membrilor grupului țintă în redactarea 

documentelor necesare pentru raportare/statistici. 

 

În vederea validării administrative, fiecare candidat, personal sau prin 

părintele/tutorele/reprezentantul legal va trebui să depună fizic la sediul unității de 

învățământ,un dosar conținând:  

• Certificat de naștere/CI candidat (copie conform cu originalul); 

• Copie CI (conform cu originalul) părinte/tutore/reprezentant legal;  

• Declarație GDPR părinte/tutore (original); 

• Documente justificative privind CES, dacă este cazul;  

• Documente justificative din care să rezulte perioada de minim 6 luni de când este 

plecat un părinte în străinătate sau declarație pe proprie răspundere din care să 

rezulte perioada de când părintele este plecat;  

• Documente suport privind delegarea temporară a autorității părintești sau declarație 

pe propria răspundere din care sa rezulte faptul că este responsabil de îngrijirea 

copilului în lipsa părinților, dacă este cazul.  
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3.5.2 Înscrierea 

Candidații se vor înscrie la sediul partenerilor, prin intermediul părinților. În acest 

sens trebuie să contacteze Expertul dedicat, la unitatea școlară, în intervalul orar anunțat 

prin intermediul site-ului web. 

Experții grup țintă vor sprijini părinții și candidații în completarea formularelor de 

înscriere și vor verifică documentele suport prezentate de aceștia și le vor încarcă în format 

electronic dosarul pentru o evidență centralizată 

 

3.5.3 Evaluarea 

Experții analizează dosarele de candidatura, acordă punctajele în consens și 

ierarhizează candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Se vor avea în 

vedere criterii de departajare legate de ora și dată depunerii unui dosar complet, 

încadrarea în grupuri vulnerabile, situația familială (numărul de părinți plecați, existența 

persoană care are în grijă copilul/tutore), situația financiară, având prioritate cei cu cele 

mai multe situații de vulnerabilitate. 

Procesul de validare a unui dosar de candidatura va trece prin următoarele etape: 

• Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor, declarațiilor și documentelor 

suport necesare validării candidaturii; 

• Expertul analizează dosarele depuse la școală și transmit către candidați solicitări 

de completări sau clarificări după caz; 

• Asistentul social va realiza anchetele sociale prin care se va stabili apartenența 

candidatului la grupul țintă;  

• Vor fi considerate aprobate dosarele în momentul în care acestea sunt complete 

(inclusiv anchetă socială) și îndeplinind criteriile de eligibilitate; 

• Săptămânal se va întruni comisia de validare constituită din experții partenerilor și 

vor fi analizate dosare aprobate în săptămâna în curs. Dosarele complete ce 

respectă criteriile de eligibilitate vor fi aprobate. Dosarele incomplete/neeligibile vor 

fi realocate expertului aferent care va solicită candidatului clarificările sau 

completările necesare; 

• Comisia va verifica lista candidaților validați deja pe fiecare categorie și în cazul în 

care mai sunt locuri disponibile va adaugă candidații aprobați în lista. În cazul în 

care nu mai sunt locuri disponibile, părintele candidatului respectiv va fi anunțat că 

dosarul sau e aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 30 persoane); 

• Lista finală va fi disponibilă pentru verificare pe website-ului proiectului și/sau pe cel 

al solicitantului. 
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3.6 Documentele care fac parte din dosarul de grup țintă 
 
Candidatii admisi vor fi inregistrati in grupul tinta al proiectului, cu conditia depunerii 

dosarului de inscriere, dosar care va cuprinde dupa caz: 

1. Cererea de inscriere, semnat; 

2. Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la GRUP ȚINTĂ, 

semnata; 

3. Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale, semnata; 

4. Declaratie pe proprie raspundere de evitare a dublei finantari, semnata; 

5. Copie acte de identitate:  - carte de identitate,  certificate de naştere copii, 

certificat de căsătorie, documente justificative daca numele de familie este 

diferit 

6. Ancheta socială 

 
 

4. MENȚINEREA GRUPULUI ȚINTĂ 
 
Modalitatea de mentinere a a grupului țintă în cadrul proiectului este dată pe de-o parte de 

sprijinul financiar acordat copiilor/elevilor și pe de alta parte de activități educative, 

atractive, recreative și de interes în care este implicat, fie că vorbim de copii/elevi, fie că 

vorbim de părinții/tutorii acestora. 

 

Beneficii grup țintă: 

- sprijin financiar în valoare de 1800 lei pentru fiecare copil/elev; 

- măsuri socio-educaționale, de suport familial, atât pentru copiii/elevii cu părinții 

plecați în străinătate, în vederea creșterii accesului la o educație de calitate, a 

stimulării frecvenței și a reducerii părăsirii timpurii a școlii, cât și pentru părinții 

plecați și cei rămași (părinți sau tutori):peste 3000 de ore de consiliere individuală, 

aproximativ 30.000 ore de activități educaționale de suport, remediale și de 

performanță,de dobândire a competențelor TIC și a abilităților sociale, de îndrumare 

vocațională. Suportul acordat grupului țintă este financiar, educațional și socio-

psihologic; 

- Abordare interdisciplinară a orelor de suport educațional, fie cu predare în engleză, 

fie prin tratarea integrată a conținutului; 
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- Centru Digital în cadrul Colegiului Național Ștefan Cel Mare cu echipament de 

supraveghere video, audio, mobilier, tablă interactivă, echipament VR 

multifuncțional și tablete pentru activitățile cu copiii; 

- Platformă pentru gestiunea traiectului educațional și a comunicării cu părinții, 

achiziționată, funcțională ce va fi utilizată pentru gestionarea grupului țintă, 

comunicarea audio-video între elevi, părinți, echipa de proiect, gestiunea activității 

de consiliere a subvențiilor și măsurilor de care beneficiază elevii, realizarea 

profilului educațional și personal al elevilor și cu modul de Catalog electronic, care 

va putea fi accesat de părinți; 

- în urma activităților parcurse în cadrul proiectului (cercuri educaționale, cercuri de 

pregătire, excursii și tabere școlare etc.), aceștia vor avea șanse crescute de a 

continua frecventarea școlii, de a avansa într-un nou ciclu de învățământ și de a-și 

îmbunătăți performanțele educaționale. 

- la nivelul proiectului cu sprijinul experților de consiliere școlară vor fi elaborate, 

implementate și monitorizate planuri de dezvoltare individuale pentru copiii/elevii 

din grupul țintă, care îi vor ajuta ulterior în parcursul școlar și personal. 

- workshopurile dedicate părinților și stimularea celor mai implicați dintre aceștia va 

contribui la crearea unui colectiv de părinți care vor juca rolul de mentori la nivelul 

comunităților din care fac parte. 

 

Sprijinul financiar se va acorda conform Metodologiei de acordare a sprijinului financiar. 

Pentru a beneficia de sprijin financiar, este nevoie ca o persoană să îndeplinească 

următoarele condiții: 

● A fost selectată pentru a face parte din grupul țintă al proiectului și are dosarul 

complet cu actele care dovedesc apartenența la grupul țintă; 

● Participă la activitățile din proiect, specifice grupului țintă din care face parte; 

● Pentru obținerea de sprijin financiar, în funcție de grupul țintă din care face parte, 

are o participare la activitățile specifice din proiect în procent de minim 80% părinții 

și în proporție de minim 75% preșcolarii și elevii, cu excepția situației în care 

absența într-un procent mai ridicat este justificată medical. 

● Pentru obținerea de sprijin financiar se va monitoriza și evalua participarea la 

activitățile educaționale ale copiilor câî și a celor care vor participa părinții/ tutorii/ 

reprezentanții lor legali. 
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Dosarul pentru obținerea sprijinul financiar și material va include următoarele 

documente: 

● Cerere acordare sprijin financiar – completată de persoana majoră sau de 

părintele/tutorele persoanei sub 18 ani – Anexa 2; 

● Contract acordare sprijin financiar și/sau material – semnat de persoana majoră 

sau de părintele/tutorele persoanei sub 18 ani – Anexa 3; 

● Extras cont bancar – al persoanei majore sau al părintelui/tutorelui persoanei sub 

18 ani (pentru persoanele care solicită sprijin financiar). 

 

Pe parcursul implementării proiectului, membrii echipei vor întreprinde acțiuni de motivare 

și implicare a grupului țintă și vor acorda în continuare suport prin intermediul unui formular 

de contact, prin telefon, email și rețele de socializare. 

De asemenea, pe pagina proiectului se va publica si actualiza o lista cu cele mai frecvente 

intrebari. Echipa de proiect va discuta si prelua feedback de la membrii grupului tinta, de 

la parintii acestora, cu privire la desfasurarea activitatilor, va identifica eventualele 

probleme si va oferi solutii de remediere prompta a lor. 

 

5. ANEXE 
 

Calendarul de selecție 

Anunțul de selecție 

Anexa 1 - Cerere de înscriere 

Anexa 2 – Declarație de disponibiliate 

Anexa 3 – Declarație angajament 

Anexa 4 – Declarașie cu privire la evitarea dublei finanțări 

Anexa 5 – Declarație GDPR 

Anexa 6 – Declarație privind apartenența la un grup vulnerabil (romi/CES) 

Anexa 7 – Declarație părinte plecat minim 6 luni 

Anexa 8 – Declarație responsabil îngrijire copil în lipsa părinților 

Anexa 81 - Formular inregistrare grup tinta 

 

 

 
1 Se va completa la intrarea în operațiune 
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Anexa 1 a

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
în cadrul proiectului „ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”,

cod SMIS 139521

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________________

cu domiciliul în loc. ____________________________, jud. ________________,

str.______________________, nr. _____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, posesor al

C.I. seria ____, nr. __________________, având C.N.P. ________________________, eliberat

în data de _____________________, de _______________________________, în calitate

de:

 părinte

 reprezentant legal

vă rog să-mi aprobați cererea privind înscrierea în grupul țintă, din cadrul proiectului

„ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, cod SMIS 139521, ce se derulează

pe o perioadă de 30 luni, implementat de Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu Neamț

în parteneriat cu Județul Neamț.

Data Nume, prenume reprezentant legal al minorului
_______________________________________

Semnatura
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Anexa 1 b

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
în cadrul proiectului „ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”,

cod SMIS 139521

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________________

cu domiciliul în loc. ____________________________, jud. ________________,

str.______________________, nr. _____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, posesor al

C.I. seria ____, nr. __________________, având C.N.P. ________________________, eliberat

în data de _____________________, de _______________________________, în calitate

de:

 părinte

 reprezentant legal

al minorului ______________________________________

vă rog să-mi aprobați cererea privind înscrierea în grupul țintă, din cadrul proiectului

„ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, cod SMIS 139521, ce se derulează

pe o perioadă de 30 luni, implementat de Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu Neamț

în parteneriat cu Județul Neamț.

Data Nume, prenume reprezentant legal al minorului
_______________________________________

Semnatura
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Anexa 2 a

DECLARAȚIE

privind disponibilitatea participării în cadrul proiectului
„ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”

Cod SMIS : 139521

Beneficiar:

1.DATE PERSONALE
Nume

Preunume
Telefon
E-mail

2. DISPONIBILITATE DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ȘI SUBACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Da           

Nu           

Data
completării

Semnătura

Fiecare  beneficiar  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru
perioada de implementare a proiectului.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 2 b

DECLARAȚIE

privind disponibilitatea participării în cadrul proiectului
„ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”

Cod SMIS : 139521

Beneficiar:

1.DATE PERSONALE
Nume

Preunume
Telefon
E-mail

2. DISPONIBILITATE DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE ȘI SUBACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Da           

Nu           

Data
completării

Semnătura

Fiecare  beneficiar  își  asumă  responsabilitatea  declarației  disponibilității  pentru
perioada de implementare a proiectului.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 3 a

ANGAJAMENT

Subsemnatul/a____________________________________________________________
_____, identificat(ă) cu _______, seria______, nr.______________, având CNP:
____________________________, domiciliat/ă în
_________________________________________________________________, în calitate
de părinte al minorului ___________________________________________, înscris la
unitatea de învățământ __________________________________________, în anul școlar
2021-2022.

În cazul în care acesta va fi selectat să facă parte din grupul țintă al proiectului “ACASA -
Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –POCU/784/6/24/ 139521, implementat
de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu Consiliul Judeșean Neamț,
mă angajez să particip la activitățile destinate grupului țintă din cadrul proiectului.

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive
întemeiate ce nu îmi pot fi imputabile, mă voi afla în imposibilitatea de a participa la
activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel
puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest
eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui eveniment
inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive
întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

În caz contrar, mă angajez să returnez ajutoarele financiare primite în cadrul proiectului.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 3 b

ANGAJAMENT

Subsemnatul/a _______________________________________________, identificat(ă)
cu _______, seria ______, nr. ______________, având CNP:
____________________________, domiciliat/ă în
__________________________________, în calitate de părinte al minorului
___________________________________________, înscris la unitatea de învățământ
__________________________________________, în anul școlar 2021-2022 în grupa/clasa
_______________________.

în cazul în care acesta va fi selectat să facă parte din grupul țintă al proiectului “ACASA -
Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –POCU/784/6/24/ 139521, implementat
de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu Județul Neamț, mă angajez
să asigur participarea acestuia la activitățile destinate grupului țintă din cadrul proiectului.

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive
întemeiate ce nu pot fi imputabile, minorul
_________________________________________________ se va afla în imposibilitatea de a
participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului proiectului acest
lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am
cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după
producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul
țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).

În caz contrar, mă angajez să returnez ajutoarele financiare primite în cadrul proiectului.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 4 a

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

Subsemnatul ………………….....................………………….., posesor al CI/BI seria
………, nr ………………….., eliberată de SPCLEP ………………………………….., în
calitate de părinte al elevului…………………………………………….......... din cadrul
proiectului: “ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –POCU/784/6/24/
139521, implementat de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu
Județul Neamț, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe
propria răspundere că, minorul ...........................................:

 NU face parte;
 DA face parte,
dintr-un alt grup țintă care aparține unui al proiect cu aceleași măsuri finanțate prin

alte apeluri de proiecte în cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării
proiectului.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 4 b

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

Subsemnatul ………………….....................………………….., posesor al CI/BI seria
………, nr ………………….., eliberată de SPCLEP ………………………………….., în
calitate de părinte al elevului…………………………………………….......... din cadrul
proiectului: “ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –POCU/784/6/24/
139521, implementat de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu
Județul Neamț, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe
propria răspundere că:

 NU fac parte;
 DA fac parte,
dintr-un alt grup țintă care aparține unui al proiect cu aceleași măsuri finanțate prin

alte apeluri de proiecte în cadrul POCU sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării
proiectului.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 5 a

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________, cu
domiciliul în loc. __________________________, jud.__________________, str.
___________________________, nr. _____ bl. ____ sc. ____ et.____ ap.____, posesor al C.I.
seria ____ nr. __________________ având C.N.P. ______________________________,
eliberat în data de _____________________, de _______________________________, în
calitate de:

 părinte
 reprezentant legal, al minorului ............................................................................

beneficiar al proiectului “ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –
POCU/784/6/24/ 139521.

Declar în mod expres următoarele:
• am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în aceste formulare vor fi tratate

confidenţial, în conformitate cu cerinţele Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi declar că:

 sunt de acord
 nu sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate şi

utilizate de către Colegiul Național “Ștefan cel Mare” precum și de către celelalte entități
din cadrul proiectului, “ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –
POCU/784/6/24/ 139521.

• Am fost informat despre drepturile de care beneficiez, dreptul la informare şi
acces, dreptul la rectificare şi ştergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la retragerea
consimţământului, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere, dreptul de a mă adresa justiţiei, în
conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

• Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu
caracter personal necesare şi solicitate de către Colegiul Național “Ștefan cel Mare” precum
și de către celelalte entități din cadrul proiectului, determină imposibilitatea stabilirii
raporturilor juridice specifice activităţilor desfăşurate în scopurile  mai sus menţionate.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 5 b

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________, cu
domiciliul în loc. __________________________, jud.__________________, str.
___________________________, nr. _____ bl. ____ sc. ____ et.____ ap.____, posesor al C.I.
seria ____ nr. __________________ având C.N.P. ______________________________,
eliberat în data de _____________________, de _______________________________, în
calitate de:

 părinte
 reprezentant legal, al minorului ............................................................................

beneficiar al proiectului “ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –
POCU/784/6/24/ 139521.

Declar în mod expres următoarele:
• am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în aceste formulare vor fi tratate

confidenţial, în conformitate cu cerinţele Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi declar în numele minorului că:

 sunt de acord
 nu sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate şi

utilizate de către Colegiul Național “Ștefan cel Mare” precum și de către celelalte entități
din cadrul proiectului, “ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –
POCU/784/6/24/ 139521.

• Am fost informat despre drepturile de care beneficiază, dreptul la informare
şi acces, dreptul la rectificare şi ştergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la retragerea
consimţământului, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere, dreptul de a mă adresa justiţiei, în
conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

• Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu
caracter personal necesare şi solicitate de către Colegiul Național “Ștefan cel Mare” precum
și de către celelalte entități din cadrul proiectului, determină imposibilitatea stabilirii
raporturilor juridice specifice activităţilor desfăşurate în scopurile  mai sus menţionate.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 6 a

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
PRIVIND APARTENENTA LA ETNIA ROMA

Subsemnatul/a .........................................................................................., domiciliat/a in
……………………………………….………… str............................................. nr. ........... bl.
........... sc. .................. ap. .............. judeţul/sectorul
…………………………………………………, posesor al actului de identitate ................
seria .............. nr. ……………............ eliberat de …………………………………., la data
de ………………………, cod numeric personal …….............................................., în
calitate de:

 părinte
 reprezentant legal,

al minorului ..............................................................., înscris la unitatea de învățământ
_________________, în grupa/clasa _________________, beneficiar al proiectului: “ACASA -
Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –POCU/784/6/24/ 139521, implementat
de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu Județul Neamț declar pe
propria răspundere că, sunt persoană de etnie romă.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 6 b

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
PRIVIND APARTENENTA LA ETNIA ROMA

Subsemnatul/a .........................................................................................., domiciliat/a in
……………………………………….………… str............................................. nr. ........... bl.
........... sc. .................. ap. .............. judeţul/sectorul
…………………………………………………, posesor al actului de identitate ................
seria .............. nr. ……………............ eliberat de …………………………………., la data
de ………………………, cod numeric personal …….............................................., în
calitate de:

 părinte
 reprezentant legal,

al minorului ..............................................................., înscris la unitatea de învățământ
_________________, în grupa/clasa _________________, beneficiar al proiectului: “ACASA -
Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” –POCU/784/6/24/ 139521, implementat
de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu Județul Neamț declar pe
propria răspundere că, minorul sus numit, este persoană de etnie romă.

Nume Prenume: __________________________________________________

Semnătura Data
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Anexa 7

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a, ...................., cu domiciliul în ............, CNP .............., în calitate de părinte/

/tutore/persoana care are în grijă copilul ............., ce va fi inclus în grupul țintă în cadrul

proiectului ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!, cod proiect 139521,

implementat de către Colegiul Național Ștefan cel Mare din Tg. Neamț în parteneriat cu Județul

Neamț, cunoscând prevederile Art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar pe propria

răspundere faptul că:

- .................(numele și prenumele), părinte al copilului ..............., este plecat din țară la

muncă în străinătate din data de ......................

Data: __________

Numele și prenumele

___________________

(părinte/tutore/persoana care are în grijă copilul)

Semnătura_______________
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

responsabil îngrijire copil în lipsa părinților

Subsemnatul/a, ___________________, cu domiciliul în _____________________________,

CNP ______________, în calitate de tutore/persoana care are în grijă copilul ce va fi inclus în

grupul țintă în cadrul proiectului ACASA - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!, cod

proiect 139521, implementat de către Colegiul Național Ștefan cel Mare din Tg. Neamț în

parteneriat cu Județul Neamț, cunoscând prevederile Art. 326 Cod Penal privind falsul în

declarații, declar pe propria răspundere faptul că sunt responsabil de îngrijirea copilului

____________________, în lipsa părinților plecaț din țară la muncă în străinătate, începând cu

data de ......................, pe o perioadă de ____ luni/ani.

Data: __________

Numele și prenumele

___________________

(părinte/tutore/persoana care are în grijă copilul)

Semnătura_______________




