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ANUNȚ 

privind condițiile de înscriere a grupului ţintă  în cadrul proiectului 
Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în regiunea Bucureşti 

– Ilfov „Primii Paşi Spre Viitor” Cod SMIS 2014 + :134920 – Creșa ”Cerceluș”  
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), în calitate de 
Beneficiar, anunţă condițiile de înscriere a grupului tinta în cadrul proiectului Măsuri integrate de 
sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în Regiunea Bucureşti – Ilfov „Primii Paşi spre 
Viitor”- Cod Smis 2014+: 134920. 

 

Locatii de depunere a dosarelor și desfasurare a selecției: 

 
Inscrierea grupului tinta pentru anul școlar 2021-2022 se va realiza online prin aplicatia existenta pe 
site-ul DGASPC Sector 3, www.dgaspc3.ro, în perioada 22 iunie - 26 iunie 2021, urmând ca dosarul 
cu documentele solicitate prin Metodologia  de selectie sa fie depus in format fizic la sediul DGASPC 
Sector 3 din Strada Parfumului 2-4, în termen de 5 zile lucrătoare de data publicării rezultatelor 
selecției. 
Metodologia de selecție a grupului țintă și formularele necesare completării dosarului de 
înscrierevor fi descărcate de pe site-urile www.adizmb.ro și www.dgaspc3.ro . 
Pentru anul școlar în curs, respectiv 2020-2021 selecția grupului țintă se va face din lista de 
așteptare existentă la nivelul instituției, cu respectarea criteriilor din Metodologie. 
 
 

Obiectivul general al proiectului constă in dezvoltarea serviciului de educaţie  antepresolară la 
nivelul DGASPC Sector 3 prin măsuri integrate atat pentru părinţi cât şi pentru copii, măsuri care pe 
termen mediu vor conduce la creşterea ratei de participare la educaţie anteprescolară a copiilor de 
până la 2 ani. 

Creșa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul 
zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârsta 
antepreșcolară (0-3 ani).  

Grupul ţintă: 
– 36 de copii cu varsta între 0-2 ani care vor beneficia de sprijin pentru participarea la 

programe de educație (EICP).  
– 36 de părinți/tutori/persoane care au în grija copilul cu parinți plecați la muncă în 

strainatate la activitățile din cadrul proiectului.  

Număr de locuri oferite în cadrul creşei: 
– 36 de locuri pentru copii cu varsta între 0-2 ani 
 

Condiții de înscriere antepreșcolari: 
– să aibă domiciliul sau reședința în Regiunea Bucureşti - Ilfov; 
– la data inscrierii in proiect, copilul nu are împlinita varsta de 2 (doi) ani. In masura 

locurilor, pot fi admisi copii cu varste de pana la 3 ani in timpul anului scolar, acestia pot 
frecventa programul serviciului respectiv pana la finalizarea anului scolar, fara a depasi 
varsta de 4 ani 

– la intrarea în proiect sa nu fie înscriși într-o creșă. 

Condiții de înscriere părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grija copilul cu 
parinți plecați la muncă în strainatate: 

– să aibă domiciliul sau reședința în regiunea Bucureşti - Ilfov; 
– sa aibă calitatea de părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu 

părinți plecați la muncă în străinătate. 
– să respecte condiţiile de eligibilitate menţionate în Anexa nr. 1, atasată la prezentul anunţ. 

 
 

http://www.dgaspc3.ro/
http://www.adizmb.ro/
http://www.dgaspc3.ro/
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Serviciile oferite în perioada de sustenabilitate în cadrul creșei vor fi: 
– Servicii de educație timpurie realizate în baza unui curriculum național, centrat pe 

dezvoltare fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea 
timpurie a eventualelor dificultăți/deficiențe de dezvoltare; 

– Servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor; 
– Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului; 
– Servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de informare şi consiliere 

părinţi, de educație parentală. 

Beneficii oferite: 
– Ajutor pentru hrană antepreșcolari – câte 252 Ron/lună timp de 24 de luni; 
– Decontarea serviciilor educaționale – cate 765 Ron/copil timp de 24 de luni; 
– Subvenții – cate 1800 lei/an în funcție de nivelul de frecventare a creșelor; 
– Creșe dotate și reabilitate; 
– Personal calificat. 

 

Persoană de contact:  

– Dl. Tudose Laurentiu,  Expert Grup țintă, Telefon: 0723.008.590,  

Email: laurentiu.tudose@adizmb.ro 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi websiteul proiectului: www.primiipasispreviitor.ro 
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Anexa nr. 1 

Criterii de selecție 

aplicabile în mod unitar în cadrul operațiunilor care vizează furnizarea de servicii de educație și 

îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară în cadrul grupelor de creșă 

 

 Având în vedere faptul că operațiunile din cadrul POCU, Axa Prioritară 6, OS 6.2., se 

adresează copiilor antepreșcolari cu vârsta din intervalul 0-2 ani, care nu pot fi selectați pentru a 

beneficia de sprijin în cadrul serviciilor de educație și îngrijire prin aplicarea unor criterii specifice 

aplicabile în mod direct copiilor vizați (datorită vârstei foarte mici a acestora și a imposibilității 

utilizării formelor normale de comunicare prin intermediul documentelor), criteriile de selecție vor 

avea în vedere mama, sau după caz, tatăl/tutorele legal al copilului. 

 În funcție de statutul pe piața muncii al mamei sau, după caz, al tatălui/reprezentantului 

legal, sunt aplicabile 2 seturi de criterii:  

I. Mama sau, după caz, tatăl/reprezentantul legal nu este angajat(ă)  

 1. Primul criteriu privește statutul pe piața muncii. Mama sau, după caz, 

tatăl/reprezentantul legal care nu este angajat(ă) trebuie să se înregistreze la Serviciul Public de 

Ocupare (AJOFM/ALOFM). Pentru a beneficia de servicii de creșă în cadrul prezentului apel, 

mama/reprezentatul legal (al copilului beneficiar al serviciilor de creșă) care nu este angajat(ă) – 

beneficiar(ă) sau nu de prestații sociale – trebuie să se înregistreze la AJOFM/ALOFM în vederea 

includerii într-un program de măsuri active de ocupare (informare și consiliere profesională, 

formare profesională, medierea muncii, subvenționarea locului de muncă, acordarea de subvenții 

de mobilitate, măsuri de acompaniere destinate tinerilor cu grad de ocupabilitate C sau D, respectiv 

„greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil” etc.). 

 2. Al doilea criteriu are în vedere situația venitului, în cazul în părinților care 

beneficiază de prestații sociale. Conform Hotărârii Guvernului nr 1252/2012 de aprobare a 

Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară, capitolului VII. “Finanţarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie antepreşcolară” 

părinţii/reprezentanţii legali sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, a cărei valoare este 

stabilită prin dispoziţie a primarului în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu 

net lunar pe membru de familie calculat pe perioadă de şase luni anterioară înscrierii copilului, 

certificat prin adeverinţa de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali. 

Prioritate în acordarea sprijinului vor avea, din această perspectivă, acei copii care provin din 

familii cu venituri sub 699 lei/lună, urmați de cei din categoria 700 lei până la valoarea unui salariu 

minim brut pe economie (în valoare de 2080 lei pentru anul 2019). Punctul de referință pentru 

salariul minim pe economie va fi cel în vigoare în perioada de implementare a proiectului, la 

momentul selectării grupului țintă. 

 Factor de prioritizare: proveniența copilului sprijinit din familii vulnerabile, inclusiv 

roma. Se va folosi următoarea delimitare conceptuala pentru clarificarea semnificației „familii 

vulnerabile”: copii antepreșcolari care provin din familii care îndeplinesc una sau mai multe dintre 

următoarele condiții: trăiesc în zone defavorizate; trăiesc în zone izolate geografic, în zone rurale; 

provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărace); aparțin minorității rome sau unor 

grupuri marginalizate sau subreprezentate; au dizabilități sau cerințe educaționale speciale; se află 

temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată; provin din familii monoparentale; au 

unul sau ambii părinți plecați de acasă (ex: la muncă în străinătate/în altă localitate); sunt 
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imigranți; provin din familii cu un nivel scăzut de educație a părinților; sunt în alte situații 

demonstrabile de risc educațional. 

 Pentru toate situațiile de vulnerabilitate enunțate este necesară demonstrarea cu 

documente încadrarea în fiecare caz aplicabil.  

  

 

  

 Categoriile de părinte/reprezentant legal al copilului beneficiar de servicii de creșă sunt 

prezentate mai jos, în relație cu documentele justificative corespondente: 

Nr. 

Crt 

Categorii de părinte/reprezentant legal al copilului 

beneficiar de servicii de creșă  

Documente justificative  

1. Persoane care câștigă salariul minim pe economie  Fluturașul de salariu/adeverință 

angajator 

2. Persoane beneficiare ale venitului minim garantat 

(VMG), ASF (alocației de susținerea familiei);  

Decizia de acordare a prestațiilor 

sociale  

3. Lucrători pe cont propriu în agricultură;  Declarație pe propria răspundere  

4. Tinere mame din centre de plasament;  Declarație pe propria răspundere  

5. Tinere mame care au părăsit sistemul de protecție a 

copilului;  

Declarație pe propria răspundere, 

certificatul de naștere al copilului  

6. Persoane fără adăpost stabil;  Declarație pe propria răspundere 

(dacă este posibil)  

7. Mame adolescente;  Cartea de identitate, certificatul de 

naștere al copilului  

8. Persoane care suferă de dependență de alcool, droguri 

și alte substanțe toxice;  

Certificat medical  

9. Persoane lipsite de libertate sau aflate sub control 

judiciar;  

Cazier judiciar sau decizia curții  

10. Persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune;  Cazier judiciar sau decizia curții  

11. Mame victime ale violenței domestice;  Înregistrarea la adăpostul pentru 

victimele violenței domestice, 

certificat medical (dacă este posibil)  

12. Părinții/reprezentanții legali ai copiilor care nu au 

contractul de munca suspendat (excepție fac părinții 

care in maxim 3 luni urmează sa se reîncadreze in 

munca);  

Decizia angajatorului sau echivalent  

13. Părinții care nu au un loc de munca, dar care se afla in 

căutarea unui loc de munca (fapt care poate fi dovedit 

cu adeverința de la Agenția Județeana de Ocupare si 

Formare Profesionala);  

Adeverință de la AJOFM  

14. Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi 

(adeverința de la unitatea de învățământ frecventată  

Adeverință de la instituția de 

învățământ  

15. Roma  Declarație pe propria răspundere  

16. Imigranți  Documente eliberate de autoritățile 

relevante  

17. Alte categorii de persoane vulnerabile  Declarație pe propria răspundere sau 

documente eliberate de autoritățile  

 

II. Mama sau, după caz, tatăl/reprezentantul legal este angajat(ă) și câștigă salariul minim 

brut pe țară în vigoare 
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Dacă mama sau, după caz, tatăl/reprezentantul legal este angajat(ă) și câștigă salariul minim 

stabilit pe economie la nivel național, copilul este eligibil pentru servicii de creșă, dar părinții nu 

trebuie să fie implicați în măsuri de ocupare.  

Factor de prioritizare: proveniența copilului sprijinit din familii vulnerabile, inclusiv roma – 

a se vedea setul I de criterii de mai sus.  

Finanțarea serviciilor de creșă în cadrul prezentului apel pentru grupul țintă selectat se 

realizează fără obligativitatea de asigurare a cotei procentuale aferente contribuției părinților 

(prevăzută în Hotărârea Guvernului nr 1252/2012 în raport cu venit mediu brut lunar cumulat al 

părinţilor/reprezentanţilor legali și cu numărul de copii pe familie beneficiari de servicii de creșă).  

 

Instituția de învățământ (ISCED 0) acreditată, publică sau privată, care furnizează în cadrul 

proiectului servii de educaţie timpurie antepreşcolară nu au dreptul de a percepe taxe de înscriere, 

școlarizare sau de orice alt tip părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai copiilor care fac parte 

din grupul țintă al proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel. 

 


