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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, 6.4, 6.6 

Apelul de proiecte nr. 4 - Programul„Școală pentru toți” 

Titlul proiectului: “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE!” 

Nr.: POCU/74/6/18/105197 

Cod SMIS 2014+: 105197 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița 

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ, 

aferent proiectului “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE!” 

Proiectul se desfășoară la nivelul a 7 unități de învățământ din județul Ialomița și își propune ca obiectiv general/scop 

de proiect o abordare integrată de servicii educaţionale de tipul consiliere și orientare profesională şi scolară, 

mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori, educație parentală și cursuri pentru tinerii și 

adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie, oferite unui grup ţintă eterogen (copii preșcolari, elevi de 

nivel primar și gmnazial, tineri și adulți care nu au finalizat educația generală, trăiesc în zone defavorizate, aparțin 

minorității roma, în familii cu nivel socio-economic scăzut, părinți/tutori, cadre didactice) în scopul diminuării și 

prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Ialomița. 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

 Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii în 7 unitîți de învățământ din județul Ialomița prin asigurarea 

de servicii integrate și programe educaționale de calitate, adecvate nevoilor identificate în comunitîți, cu 

accent pe populația rurală și roma.  

 Îmbunătățirea și stimularea participării la educație a copiilor/elevilor/tinerilor și adulților din grupuri 

vulnerabile, cu prioritate a celor proveniți din mediul rural și/sau roma,  prin acordarea de sprijin financiar și 

material pe perioada participării la activități.  

 Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale adecvate nevoilor, intereselor și aptitudinilor categoriilor de 

grup țintă. 

 Creșterea implicării comunității locale în dezvoltarea parteneriatului educațional pentru incluziune socială și 

înființarea a 7 Centre de Dezvoltare Educațională. 

 Îmbunătățirea competențelor transversale a cadrelelor didactice în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, 

reintegrare în sistemul de educație și educație incluzivă. 

Procedura de selecție pentru grupul țintă (GT) 

Procesul de selecție va respecta principiile egalității de șanse și a transparenței, a nediscriminării și promovării 

incluziunii sociale. La constituirea grupului țintă nu se va face nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, 

indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, vârstă, handicap, boli cronice etc., apartenență 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. 

Selecția GT se va face în conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă, care precizează faptul că selectarea 

candidaților pentru intrarea în grupul țintă se va face prin ierarhizarea descrescătoare a punctajelor obținute pentru 
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candidații declarați eligibili, pe fiecare categorie de GT. Urmare a procesului de selecție va rezulta următoarea 

structură a grupului țintă care vor fi implicați și vor participa la activitățile proiectului: 

 200 de preșcolari; 

 200 de elevi nivel primar; 

 280 de elevi nivel gimnazial; 

 200 tineri/adulți pentru ADS; 

 266 de cadre didactice. 

Criteriile principale de evaluare a candidaților care vor conta la punctajul acordat fiecărui dosar de candidatură sunt  

următoarele: 

 mediul de rezidență (urban sau rural); 

 apartenența la etnia roma; 

 situația de risc educațional în care se află candidatul; 

 apartenența la un grup vulnerabil; 

 proveniență din familii cu număr mare de copii; 

 procentul de copii/elevi aflați în situația de risc educațional cu care lucrează cadrul didactic; 

 procentul de copii/elevi aflați în situația de risc educațional înscriși în unitatea de învățământ participantă la 

proiect. 

Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele documente: 

1. copie certificat de naștere/act de identitate candidat; 

2. copie act de identitate părinte/tutore legal pentru candidații minori; 

3. declarație pe proprie răspundere privind domiciliul de rezidență al copilului în situația în care acesta este 

altul decât cel din documentul de identitate; 

4. documente care să certifice calitatea de părinte/tutore legal (inclusiv declarație pe proprie răspundere) 

dacă este nevoie; 

5. etnia declarată prin declarație pe proprie răspundere sau alt document; 

6. adeverință/document de apartenență la grupuri vulnerabile; 

7. document eliberat de unitatea de învățământ privind una/mai multe situații de risc educațional; 

8. declarație pe propria răspundere privind numărul de copii aflați în întreținerea părintelui/tutore legal; 

9. document privind apartenența la grupa mare ca vârstă eliberat de unitatea de învățământ; 

10. document privind procentul de copii aflați în situație de risc educațional cu care lucrează cadrul didactic 

eliberat de unitatea de învățământ; 

11. document privind procentul de copii aflați în situație de risc educațional înmatriculați la nivelul unității de 

învățământ eliberat de instituția în cauză; 

12. formular de înregistrare GT– Anexa 8, conform Manualului beneficiarului POCU. 

 

IMPORTANT! 

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.09.2018. 

Comisia de selecție va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de 

eligibilitate. Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc condițiile prezentate mai sus în vederea evaluării și care 

au dosarele complete. 

Informații suplimentare se pot obține de la Tonț Simona, coordonator activități educaționale, 

tont.simona@isjialomita.ro. 


