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CAPITOLUL I. G EN ERALITATI

1. CADRULGENERAL

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti (ADIZMB), in
parteneriat cu DGASPC Sector 3 si Primaria Comunei Cernica, implementeaza in perioada

?.,8.L2.2O2O - L7,06.2023 proiectul ,,Mosuri integrate de sprijinire a serviciilor de educotie si

ingrijire timpurie in Regiuneo Bucuresti - llfov - ,,Primii pasi spre viitor" - Cod Smis 20L4+ :

734920, contract de finanlare DGPECU nr. 1-159651L7.12.2020. Proiectul este cofinanlat
prin Programul Operafional Capital Uman 2OL4 - 2020, Axa prioritari 6 ,,Educalie gi

competente" gi se deruleazi pe o perioadi de 30 de luni. Valoarea totala a proiectului este

4,39L,455.02 lei, din care valoarea finantarii Uniunii Europene fiind de 3.513.154,05 lei.

Obiectivul general a! proiectului - infiintarea si dezvoltarea serviciilor de educatie
anteprescolara in comuna Cernica - llfov si la nivelul Sectorului 3 Bucuresti prin masuri

integrate atat pentru parinti cat si pentru copii, masuri care pe termen mediu vor conduce la

cresterea ratei de participare la educatie anteprescolara a copiilor de pana la 2 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului :

1. Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar in comuna Cernica si Sectorul 3

Bucuresti prin sesiuni de informare, consiliere si educatie parentala pentru un numar de 51

de parinti, dintre care 25 vor proveni din mediul rural, iar LG vor fi de etnie roma.

2. Dezvoltarea unui program de masuri active de ocupare prin asistarea parintilor/tutorilor
care nu au loc de munca, beneficiari sau nu de prestatii sociale pentru inregistrarea la SPO in

vederea cresterii calitatii vietii familiilor ai caror copii vor fi inscrisi in cresele infiintate si

dezvoltate la nivel de proiect.

3. Asigurarea echitatii in educatie, astfel incat copiii care apartin unor grupuri dezavantajate,

vulnerabile sa aiba acces egal la o educalie timpurie de calitate.

4. Cresterea accesului la educatia anteprescolara si crearea de oportunitati educationale
pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 gi 2 ani, inclusiv pentru copiii apartinand categoriilor
sociale defavorizate, de exemplu copiii romi prin infiintarea unei crese la nivelul comunei

Cernica si prin dezvoltarea infrastructurii educationale anteprescolare de la nivelul cresei

"Cercelus", Sectorul 3, Bucuresti.

5. lmbunatatirea calitatii educatiei timpurii prin instruirea unui numar de 13 cadre

didactice/personal suport si formularea de standarde sociale, cognitive si emotionale de

dezvoltare.

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
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Prin implementarea proiectului sunt vizate urmitoarele rezultate principale:

L. L echipa de implementare instruita cu privire la obiectivele proiectului si metodologia

de implementare; Planul de actiune, matricea de monotorizare si raportare si

procedurile realizate; Proceduri de management vizate si implementate; Decizii de

numire/contractare a resuselor umane din cadrul proiectului; Dosare Resurse Umane:

ClM, Fisa Post, CV, Cereri specifice, documente ce atesta competentele si experienta

specifica; Planuri de actiune si calendare de activitati revizuite permanent; Dispozitii,

Procese verbale/minute ale intalnirilor de lucru; Rezultatul 1 se coreleaza cu Obiectivul

General - derularea unei activitati eficiente si eficace de management asigurand
premisele obtinerii,indicatorilor, obiectivelor specifice si in final a obiectivului general al

proiectului.

2. Evidenta cheltuielilor si rapoarte financiare realizate, cererile de finantare, rambursare
si plati intocmite, cash-flow al proiectului realizat si actualizat, raportare financiara
coordonata, state lunare de salarii si declaratiile catre bugetul de stat, CAS, conturi
dedicate pentru proiect deschise.

3. O comisie de achizitii realizata; Un set de documente programatice si documente de

raportare realizate - liste de achizitii etc; Un set de documentatii de achizitii si

proceduri de achizitii realizate; Un set de proceduri de evaluare realizate; Un set de

resurse achizitionate in conformitate de legislatia in vigoare si cu cererea de finantare -
resurse utilizate pentru implementarea proiectului ce sunt mentionate in cererea de

finantare.
4. Comunicate de presa online, mape, afise, pliante, bannere, pixuri inscriptionate,

blocnotes etc, autocolante pentru active fixe; - actualizarea permanenta, in timp real, a
informatiilor de pe pagina web a proiectului; - crearea unei perceptii favorabile a

publicului tinta prin comunicarea directa si indirecta a valorilor si misiunii structurii de

parteneriat create; - elaborarea unui raport final de diseminare, cu principalele

rezultate obtinuite; - organizarea de conferinte de deschidere si inchidere a proiectului

la care vor participa minim 30 de persoane/conferinta (membrii ai grupului tinta, actori
relevanti, reprezentanti ong-uri, reprezentanti mass-media) si in cadrul careia se vor
disemina rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului. 100 pliante, 30 afise, 3

bannere, L00 mape prezentare proiect, 100 pixuri incriptionate. Se vor publica anunturi
si comunicate de presa, in vederea mediatizarii proiectului.

5. 61 de parinti/tutori ai anteprescolarilor/persoane care au in grija copilul cu parintii

plecati la munca in strainatate si 61- copii cu varsta 0-2 ani, neinscrisi la cresa cu

domiciliul in regiunea de dezvoltare Bucuresti - llfov inregistrati in cadrul proiectului;

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 1 si OS 2.

6. 61 de parinti/tutori/persoane care au in grija copii cu parintii plecati in strainatate
capabile sa identifice in urma sesiunilor de informare si consiliere nevoile copiilor
anteprescolari precum si sa recunoasca importanta educatiei timpurii.

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
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Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 1, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5.

7. l serviciu de sprijin pentru parintii/tutorii/persoanele care au in grija copilul cu parintii
plecati in strainatate prin derularea sesiunilor de educatie parentala care au rolul de a
dezvolta in randul parintilor o abordare pozitiva a comportamentelor copiilor;
Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS L, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5.

8. Cresterea calitatii vietii in cazul unor beneficiari ai proiectului prin asistarea
parintilor/reprezentatilor legali care nu au loc de munca, beneficiari sau nu de prestatii

sociale, pentru inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) in vederea

muncii, intr-un program de masuri active de ocupare (informare si consiliere
profesionala, formare profesionala, medierea 2 sesiuni de job cluburi organizate in
Comuna Cernica si Sectorul 3 Bucuresti - llfov in vederea prezentarii programelor

disponibile in cadrul Serviciului Public de Ocupare;

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 2.

9. 1 serviciu de educatie timpurie anteprescolara infiintat in Comuna Cernica;

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 4.

10. 1 serviciu de educatie timpurie anteprescolara dezvoltat la nivelul cresei Cercelus din

Sectorul 3, Bucuresti.

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 4.

tL. 2 servicii de educatie timpurie;
Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 4.

L2. 5 cadre didactice/personal suport identificate in vederea asigurarii resurselor umane

calificate pentru serviciile de educatie anteprescolara infiintate/dezvoltate la nivel de

proiect;

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 5.

L3. 13 cadre didactice/personal suport certificate in vederea asigurarii resurselor umane

calificate pentru serviciile de educatie anteprescolara infiintate/dezvoltate la nivel de

proiect;

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 5.

2. PRINCIPI!APLICABILE IN PROCESUL DE SELECTIE

ln procesul de selectie al grupului tinta participant la activitatile proiectului se vor respecta
urmatoarele principii:

TRANSPARENTA - Selectia se bazeazi pe reguli gi proceduri clar stabilite gi neechivoce,
despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si comunicarea
tuturor deciziilor.

ECHIDISTANTA-

evaluate in mod
Toate persoanele si toate dosarele depuse sunt tratate in mod egal,

imparlial pe baza criteriilor stabilite in metodologie.
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EGALITATEA DE SANSE Sl NEDISCRIMINARE - Se interzice discriminarea de orice fel, bazata
pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnica sau sociala, caracteristicile genetice,

limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice alta natura, apartenenta la o
minoritate nationala, averea, naqterea, un handicap, varsta sau orientarea sexuala.

ACCESIBILITATE - Pentru a da persoanelor cu dizabilitati posibilitatea sa traiasca

independent si sa participe pe deplin la toate aspectele vietii, se vor lua masurile adecvate
pentru a asigura acestor persoane accesul, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic,
la transport, informatie si mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile si sistemele

informatice si de comunicatii si la alte facilitati si servicii.

COERENTA - Se va utiliza un limbaj adecvat in comunicarea cu grupul tinta potential, care sa

evite stereotipurile de gen gi cele asociate altor vulnerabilitati.

OPORTIINITATE - lnformatiile transmise sunt oportune, comunicate in timp util si in acord

cu nevoile grupului tinta potential.

3. SCOP $r DOMENTU DE APLTCARE

Prezenta metodologie este realizata pentru selectarea grupului tinta aferent Partenerului 1

DGASPC Sector 3, in cadrul proiectului ,,Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de

educatie si ingrijire timpurie in Regiunea Bucuresti - llfov -,,Primii pasi spre viitor" - Cod

Smis 2014+ : L34920, proiect cofinantat prin Programul Operalional Capital Uman 2OL4-

2020.

Pentru a asigura un acces cat mai adecvat candidatilor, in vederea atingerii cerintelor
proiectului, se va realiza o distributie unitara a grupului tinta, fara a se modifica in nici un fel

distributia descrisa in tabelul de maijos:

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2014+: \34920

Nr.
Crt.

Locatia/Partener Categorii Grup Tinta Activitate/
Activitati

Valoare
estimata

t. Cresa Cercelus/DGASPC Sector 3. Copii de varsta
anteprescolara de 0-2 ani,

cuprinsi in activitati
ed ucationale desfasurate
in unitatii scolare care fac
parte din sistemul national
de educatie
anteprescolara, care fac
parte din grupuri cu risc

de parasire timpurie, cu

accent pe copii apartinand
minoritatii roma si a celor
din mediul rural. /n

A2.t 36

6
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mosuro locurilor, pot fi
admisi copii cu varste de

pono lo 3 ani in timpul
onului scolor, ocestio pot

frecventa progromul
se rvi ci u I u i respectiv po n a

la finolizorea anului scolor,

faro a depasi vorsto de 4

oni.

Cresa Cercelus/DGASPC Sector 3. Pdrinli/tutori ai copiilor 42.2

A2.3

A3.1

36

CAPITOLUL II. RECRUTAREA SI SELECTIA GRUPULUI TINTA

1. RECRUTAREA GRUPULUI TINTA

Procesul de recrutare al grupului tinta va debuta cu informarea comunitSlii vizate prin

proiect. in cadrul acestei etape, se vor desfigura urmitoarele acliuni:
,/ publicarea prezentei metodologii de selectie a grupuluitinta pe website-ul proiectului 9i

pe website-ul Partenerilor;
,/ afisarea anunturilor de selectie a grupului tinta la avizierul unitatilor de invatamant

vizate gi la sediile solicitantului si partenerului, in comunicate;
,/ promovare in mediul online si la fala locului ;

,/ informarea cu privire la inceperea procesului de selectie, posibilitatea depunerii

dosarelor personale de candidatura ;
,/ acordarea de suport telefonic si pe email pentru pregatirea dosarelor de candidatura ;

,/ comunicarea rezultatelor selectiei fiecarui candidat in parte ;

,/ publicarea rezultatelor selectiei pe website-ul proiectului , precum si pe paginile web

ale solicitantului si partenerului ;
,/ desfasurarea de campanii la fata locului in unitatile anteprescolare vizate, in Sector 3

prin care se vor promova beneficiile aduse de inscrierea copiilor la cresa ;
,/ publicarea de comunicate pe retelele de socializare ;

,/ realizarea de comunicate si prezentari care sa fie distribuite in mediul online;
,/ desfasurarea de campanii la fata locului in unitatile anteprescolare vizate si in Sectorul 3

in vederea promovarii principiilor de nediscriminare si pentru implicarea comunitatii

locale in cregterea calitatii in educatie.

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Grupul tinta "copii de varsta anteprescolara de 0-2 ani, cuprinsi in activitati educationale

desfasurate in unitati scolare care fac parte din sistemul national de educatie

anteprescolara, care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie, cu accent pe copii

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
llfov "PRIMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2Ot4+ : t34920
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apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural" selectat trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii:

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 20L4+: L3492O

Nr.
Crt.

Criteriu Documente Necesare Mod de verificare

1". Parintele/tutorele are

domiciliul sau resedinta in

Regiunea de Dezvoltare
Bucuresti - llfov;

Copie C.l. parinte/tutore,
certificata conform cu

originalul ;

Se verifica copia dupa Bl/Cl a

parintelui sau tutorelui ;

2. La data inscrierii in proiect,
copilul nu are implinita varsta
de 2 (doi) ani. ln 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;

Copie a certificatului de

nastere al copilului ;

Se verifica copia dupa
certificatul de nastere al

copilului ;

3. Copilul inscris face parte din
una sau mai multe categorii de
grup vulnerabil. Prin grup

vulnerabil se intelege copii
care indeplinesc una sau mai
multe dintre urmatoarele
conditii: traiesc in zone
defavorizate; traiesc in zone
izolate geografic, in zone
rurale; provin din familii cu

statut socio-economic scazut
(sarace); apartin minoritatii
rome sau unor grupuri
marginalizate sau

subreprezentate; au dizabilitati
sau cerinte educalionale
speciale; provin din familii
monoparentale; au unul sau

ambii parinli plecali de acasa

(ex: la munca in strainatate/in
alta localitate); sunt remigrafi;
provin din familii cu un nivel
scazut de educatie a parintilor;

Cerere de inscriere copil in
grupul tinta Formular de
inregistrare a grupului tinta
(FiGT) (daca este cazul) ;
Declaratie pe propria
raspundere parinte/tutore
privind apartenenta la

minoritatea de etnie roma ;

Documente doveditoare
pentru incadrarea in

categoria de grup vulnerabil
din care face parte ;

Se verifica informaliile
furnizate in Anexa 8

Formularul de inregistrare
individuala a participantilor ia

operatiunile finantate prin

POCU 2OL4-2020, Sectiunea
Persoana dezavantajata
(trebuie sa fie bifat DA).

Formularul se va semna de

catre
pari ntele/reprezenta ntu I

legal al minorului, si se va

trece si numele in clar al

persoanei care semneaza.

Daca este cazul, se verifica

existenla declaratiei pe

propria raspundere privind

apartenenla la etnia roma.
Aceasta va purta semnatura
olografa, vizibila (culoare

albastra) a parintelui sau

tutorelui care realizeaza

inscrierea, in toate campurile

************
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sunt in alte situatii
demonstrabile de risc

educational;

in care se solicita acordul.
Masuri integrate de sprijinire
a serviciilor de educatie si

ingrijire timpurie in Regiunea

Bucuresti - llfov -,,Primii pasi

spre viitor" - Cod Smis

2OL4+ : L34920, proiect
cofinantat prin Programul

Operalional Capital Uman
201.4-2020.

Nr. crt. Criteriu Documente
necesare Mod de verificare.
Se verifica existenta
documentului suport pentru
incadrarea in categoria de
grup vulnerabil din care face
parte.

4. La data inscrierii copilul
trebuie sa nu mai fie inscris in
al! proiect cu obiective gi

activitati similare;

Declaratie pe propria
raspundere parinte/tutore
privind evitarea dublei
finantari;

Se verifica existenta
declaratiei pe proprie
raspundere privind evitarea
dublei finantari. Aceasta va

purta semnatura olografa,
vizibila (culoare albastra) a

parintelui sau tutorelui care

realizeaza inscrierea.

5. Parintele/tutorele va completa
gi semna angajamentul de

disponibilitate fata de

activitati le proiectului;

Angajament de

disponibilitate fata de

activitatile proiectului ;

Se verifica existenta
declaratiei pe proprie
raspundere privind
angajamentul de

disponibilitate fata de

activitatile proiectului.
Aceasta va purta semnatura
olografa, vizibila (culoare

albastra) a parintelui sau

tutorelui care realizeaza

inscrierea.

6. Parintele/tutorele va completa
si semna acordul privind
prelucrarea datelor cu caracter
personal.

Declaratie de consimtamant
privind prelucrarea datelor
cu caracter personal.

Se verifica existenta

acordului privind prelucrarea

datelor cu caracter personal.

Aceasta va purta semnatura
olografa, vizibila (culoare

albastra) a parintelui sau

tutorelui cdre

9
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realizeaza inscrierea, in toate
campurile in care se solicita
acordul.

Grupul !inti "parinti/tutori ai copiilor"selectat trebuie sa indeplineasca urmatoarele

conditii:

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRIMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2074+: 134920

Nr.

Crt.

Criteriu Documente necesare Mod de verificare

t. Are domiciliul sau resedinta
Regiunea de Dezvoltare Bucuresti
llfov;

tn Copie Cl, certificata
conform cu

originalul ;

Se verifica copia dupi BllCl;

2. Copilul anteprescolar este inscris in
grupul tinta al proiectului in cadrul
Partenerilor unde se depune dosarul
de inscriere ;

Se verifica daci copilul
anteprescolar a fost selectat in
grupul tinta al proiectului in
cadrul Partenerilor unde se

depune dosarul de inscriere;

3. La data inscrierii parintele/tutorele
trebuie sa nu mai fie inscris in alt
proiect cu obiective gi activitati
similare;

Declaralie pe propria
raspundere privind
evitarea dublei
finantari;

Se verifica existenta declaratiei
pe proprie raspundere privind
evitarea dublei finantari.
Aceasta va purta semnatura
olografa, vizibila (culoare

albastra) a persoanei care

realizeaza inscrierea;

4. Parintele/tutorele va completa gi

semna angajamentul de

disponibilitate fata de activitatile
proiectului;

Cerere de inscriere in
GT Formular de

inregistrare in Grupul
Tinta (FiGT) Declaratia
pe proprie raspundere
privind angajamentul
de disponibilitate fata
de activitatile
proiectului ;

Se verifica informatiile furnizate
in Anexa 8 Formularul de

inregistrare individuala a

participantilor la operatiunile
finantate pr.in POCU 2OL4

2020, Secliunea Persoana

dezavantajata (va fi bifat DA). Se

verifica existenta declaratiei pe

proprie raspundere privind

angajamentul de disponibilitate
fata de activitatile proiectului.
Aceasta va purta semnatura

olografa, vizibila (culoare

albastra) a persoanei inscrise.

5. Parintele/tutorele va completa si

semna acordul privind prelucrarea

datelor cu caracter personal.

Acord privind
prelucrarea datelor cu

caracter personal.

Se verifica existenta acordului
privind prelucrarea datelor cu

caracter personal. Aceasta va

purta semnatura olografa,

10



__/
lnstrumsle Stuclurale

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect cofinantat din Fondul Social European

vizibila (culoare albastra) a

persoanei care realizeaza

inscrierea, in toate campurile in
care se solicita acordul.

Noto: Selectia porintelui ',torelui este conditionoto de selectio copilului

onteprescolor/prescolor. ln ocest sens. se vo verifico lntoi dosorul de inscriere ol copilului.

3. SELECTIA GRUPULUI TINTA
Procesul de seleclie a grupului ,tinti va parcurge urmltoarele etape:

a) Depunerea dosarelor de inscriere;

b) Analiza dosarelor 9i validarea inscrierii;

c) lnformarea candidatilor si a conducerii partenerilor asociali cu privire la rezultatele

selectieiin vederea includerii in grupul tinta;
d) Depunerea contestatiilor;
e) Solutionarea contestatiilor;
f ) Publicarea rezultatelor finale.

Locatii de depunere a dosarelor si desfasurare a selectiei:

lnscrierea grupului tinta pentru anul gcolar 2023-2022 se va realiza online prin aplicatia

existenta pe site-ul DGASCP Sector 3, www.dgaspc3.ro, urmand ca dosarul cu documentele

solicitate prin prezenta Metodologie de selectie sa fie depus in format fizic la sediul DGASPC

Sector 3 din Strada Parfumului 2-4, in termen de 5 zile lucritoare de data publicarii

rezultatelor selectiei.
Formularele necesare completarii dosarului de inscriere vor fi descarcate de pe site-ul

institutiei.

(Pentru anul scolar in curs, respectiv 2O2O-202L selectia grupului tinta se va face din lista de

asteptare existenta la nivelul institutiei, cu respectarea criteriilor din prezenta metodologie.

Pentru analiza dosarelor depuse la inscriere si pentru realizarea selectiei, se va numi o
comisie de selectie, prin decizie a managerului de proiect.)

Activitatea de selectie se realizeaza in cadrul activitatii Activitatea 2.1. lnformarea

selectarea, recrutarea si gestionarea grupului tinta, conform graficului de implementare a

proiectului. Selectia grupului tinta are la baza principiul egalitatii de sanse si principiul

nondiscriminarii. Se realizeaza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii

bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri,

gen, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care

pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta.

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRIMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2Ot4+: \34920

1.1.
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Comisia de selectie este numita prin decizia managerului de proiect si este compusa din :

- Pregedinte - Expert Grup Tinta Partener I AD|ZMB;
- Secretar - Coordonator activitati Partener 1 - DGASPC Sector 3 ;
- Membru - Responsabil protectia datelor ADIZMB.

Comisia de selectie va avea urmatoarele atributii:

1) Verifica documentele de inscriere depuse de solicitanti;
2l Centralizeaza dosarele depuse gi inregistrate;
3) Verifica si valideaza documentele din care rezulta eligibilitatea conform cerintelor

privind categoriile de grup tinta;
4) Realizeaza selectia finala a participantilor conform criteriilor de selectie definite in

prezenta metodologie;
Elaboreaza listele finale cu membrii selectati in grupul tinta si a rezervelor conform
cerintelor formulate in cererea de finantare;
lnformeaza persoanele inscrise cu privire la rezultatul activitatii de selectie si la

includerea in grupul tinta al proiectului;

7l Realizeaza un raport de selectie care trebuie sa cuprinda referiri cu privire la analiza

dosarelor, componenta comisiei, lista cu rezultatele finale ale selectiei.

Va fi alcatuita o lista de asteptare (10 locuri) din lista existenta la nivelul institutiei pentru

Cresa Cercelus pe anul scolar 2O2L-2022, cu respectarea criteriilor din prezenta

metodologie, pentru completarea grupului tinta, in cazul retragerii din proiect a unor
candidati selectati, din motive obiective. lnscrierea in grupul tinta al proiectului este

voluntara si consta in depunerea dosarului complet de inregistrare in grupul tinta, se va

aplica principiul primul venit primul servit in limita locurilor disponibile.

Avand in vedere faptul ca operatiunile din cadrul POCU, Axa Prioritara 6, OS 6.2., se

adreseaza copiilor anteprescolari cu varsta din intervalul 0-2 ani, care nu pot fi selectati

pentru a beneficia de sprijin in cadrul serviciilor de educatie gi ingrijire prin aplicarea unor

criterii specifice aplicabile in mod direct copiilor vizati (datorita varstei foarte mici a acestora

gi a imposibilitatii utilizariiformelor normale de comunicare prin intermediul documentelor),

criteriile de selectie vor avea in vedere mama, sau dupa caz,tatalftutorele legal al copilului.

ln functie de statutul pe piata muncii al mamei sau, dupa caz, al tatalui/reprezentantului
legal, sunt aplicabile 2 seturi de criterii:

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2074+:134920

t2
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f .Mama sau, dupa caz,tatallreprezentantul legal nu este angajat(a)

1.. Primul criteriu privegte statutul pe piala muncii. Mama sau, dupa caz,

tatal/reprezentantul legal care nu este angajat(a)trebuie sa se inregistreze la Serviciul Public

de Ocupare (AJOFM/ALOFM). Pentru a beneficia de servicii de cresa in cadrul prezentului

apel, mamafreprezentatul legal (al copilului beneficiar al serviciilor de cresa) care nu este

angajat(a) - beneficiar(a) sau nu de prestatii sociale - trebuie sa se inregistreze la

AJOFM/ALOFM in vederea includerii intr-un program de masuri active de ocupare

(informare gi consiliere profesionala, formare profesionala, medierea muncii,

subventionarea locului de munca, acordarea de subventii de mobilitate, masuri de

acompaniere destinate tinerilor cu grad de ocupabilitate C sau D, respectiv ,,greu ocupabil"

si ,,foarte greu ocupabil" etc.).

2. Al doilea criteriu are in vedere situatia venitului, in cazul in parintilor care beneficiaza de

prestatii sociale. Conform Hotararii Guvernului nr L252l2Ot2 de aprobare a Metodologiei de

organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara,

capitolului Vll. "Finantarea creselor si a altor unitati de educatie anteprescolara"

parintii/reprezentantii legali sunt obligati la plata unei contributii lunare, a carei valoare este

stabilita prin dispozitie a primarului in functie de numarul de copii din familie si de venitul

mediu net lunar pe membru de familie calculat pe perioada de sase luni anterioara inscrierii

copilului, certificat prin adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti

legali.

Prioritate in acordarea sprijinului vor avea, din aceasta perspectiva, acei copii care provin

din familii cu venituri sub 699 lei/luna, urmali de cei din categoria 700 lei pana la valoarea

unui salariul de bazi minim brut pe tara (in valoare de 2080 lei pentru anul 20L9). Punctul

de referinta pentru salariul minim pe economie va fi cel in vigoare in perioada de

implementare a proiectului, la momentul selectarii grupuluitinta.

Factor de prioritizare: provenienta copilului sprijinit din familii vulnerabile, inclusiv roma. Se

va folosi urmatoarea delimitare conceptuala pentru clarificarea semnificatiei ,,familii
vulnerabile": copii anteprescolari care provin din familii care indeplinesc una sau mai multe

dintre urmatoarele conditii: traiesc in zone defavorizate; traiesc in zone izolate geografic, in

zone rurale; provin din familii cu statut socio-economic scazut (sarace); apartin minoritatii

rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate; au dizabilitati sau cerinte

educationale speciale; se afla temporar sau permanent intr-o stare de sanatate afectata;

provin din familii monoparentale; au unul sau ambii parinti plecati de acasa (ex: la munca in

strainatate/in alta localitate); sunt imigranli; provin din familii cu un nivel scazut de educatie

a parintilor; sunt in alte situatii demonstrabile de risc educational.

Pentru toate situatiile de vulnerabilitate enuntate este necesara demonstrarea cu

documente incadrarea in fiecare caz aplicabil. Categoriile de parinte/reprezentant legal al

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
llfov "PRlMll PASI SPRE VlITOR" Cod Smis 2OL4+:134920
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copilului beneficiar de servicii de cresa sunt prezentate mai jos, in relatie cu documentele
j ustificative corespondente :

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2O!4+: L34920

Nr.

Crt

Categorii de parinte/reprezentant legal al copilului

beneficiar de servicii de cresa

Docu m ente j ustificative

L Persoane care castiga salariul de bazi minim brut pe

tara

Statul de salariu

2. Persoane beneficiare ale venitului minim garantat

(VMG), ASF (alocatiei de sustinerea familiei);

Decizia de acordare a prestatiilor

sociale

3. Lucratori pe cont propriu in agricultura; Declaratie pe propria raspundere

4. Tinere mame din centre de plasament; Declaratie pe propria raspundere

5. Tinere mame care au parasit sistemul de protectie a

copilului;

Declaratie pe propria raspundere,

certificatul de nastere al copilului

6. Persoane fara adapost stabil; Declaratie pe propria raspundere

(daci este posibil)

7. Mame adolescente; Cartea de identitate, certificatul

de nastere alcopilului

8. Persoane care sufera de dependenta de alcool,

droguri si alte substante toxice;

Certificat medical

9. Persoane lipsite de libertate sau aflate sub control
judiciar;

Cazier judiciar sau decizia curtii

10. Persoane aflate in evidentele serviciilor de

probatiune;

Cazier judiciar sau decizia curtii

lL, Mame victime ale violentei domestice; lnregistrarea la adapostul pentru

victimele violentei domestice,

certificat medical (daca este

posibil)

L2. Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care nu au

contractul de munca suspendat (exceptie fac

parintii care in maxim 3 luni urmeaza sa se

reincadreze in munca);

Decizia angajatorului sau

echivalent

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

in cautarea unui loc de munca (fapt care poate fi

dovedit cu adeverinta de la Agentia Judeteana de

Ocupare si Formare Profesionala);

Adeverinta de la AJOFM

14. Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi Adeverin!5 de la institutia de

1,4
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It. Mama sau, dupa caz, tatallreprezentantul legal este angajat(al ti castiga salariul de

bazi minim brut pe tara, in vigoare la momentul publicdrii prezentei metodologii,
respectiv 2300 lei .

Daca mama sau, dupi caz, tatal/reprezentantul legal este angajat(a) si castiga salariul de

baz5 minim brut pe tara, copilul este eligibil pentru servicii de cresa, dar parintii nu trebuie
sa fie implicati in masuri de ocupare.
Factor de prioritizare: provenienta copilului sprijinit din familii vulnerabile, inclusiv roma - a

se vedea setul I de criterii de mai sus.

Finantarea serviciilor de cresa in cadrul prezentului apel pentru grupul tinta selectat se

realizeaza fara obligativitatea de asigurare a cotei procentuale aferente contributiei

pdrintilor (prevazutd in Hotararea Guvernului nr L25212072 in raport cu venit mediu brut

lunar cumulat al parintilor/reprezentantilor legali gi cu numarul de copii pe familie

beneficiari de servicii de cresa).

lnstitutia de invatamdnt (ISCED 0) acreditata, publica sau privata, care furnizeaza in cadrul

proiectului servicii de educatie timpurie anteprescolara nu au dreptul de a percepe taxe de

inscriere, scolarizare sau de orice alt tip parintilor/tutorilor/reprezentantilor legali ai copiilor

care fac parte din grupul tinta al proiectelor finantate in cadrul prezentului apel.

Verificarea gi validarea dosarelor de selectie

Fiecare solicitant depune un singur formular de inscriere, iar formularele incomplete nu se

iau in considerare (nu sunt validate).

Dosarele de participare la selectie, insotite de toate documentele de evaluare ale Comisiei

de selectie semnate de toti membrii, gi raportul comisiei insotit de listele finale fac parte din

documentatia proiectului si vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de

proiect si arhivate conform prevederilor legale.

Dupa intocmirea proceselor verbale de selectie, rezultatele partiale vor fi postate pe site-ul

proiectului, pagina de Facebook si la avizierele partenerilor si se vor aduce la cunostinta

participantilor.

Data afisarii rezultatelor va coincide cu data intocmirii Procesului verbal de selectie.

15

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2O!4+:134920

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2O2O

(adeverinta de la unitatea de invatamant

frecventata)

invatamant

15. Persoane de etnie roma Declaratie pe propria raspundere

16. lmigranti Documente eliberate de

autoritatile releva nte

17. Alte categorii de persoane vulnerabile Declaratie pe propria raspundere

sau documente eliberate de

autoritati le releva nte.
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Contestatiile se vor depune in scris la comisia de contestatie constituita la sediul fiecarui

Partener, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.

ln urma avizarii Procesului verbal de selectie, se va afisa numele candidatilor declarati

admisi, precum si persoanele propuse pentru pozitiile de rezerva (daci este cazul).

Criterii de departajare:

Data gi ora primirii dosarului de inscriere, cu toate documentele solicitate si completat

in mod corespunzator, se vor prioritiza copii proveniti din famili vulnerabile, inclusiv

romi.

Se va aplica principiul primul venit primul servit in limita locurilor disponibile.

4. ACTIVITATI IN CARE VA F! IMPLICAT GRUPUL TINTA

A4.3 Functionoreo si monitorizoreo serviciilor de educatie timpurie anteprescolora lLuna
- Luna 30).

Mod de implicare:
- jocul cu jucaria, jocul

didactic;

- activitati artistice si

gospodaresti;

activitati de muzica si de miscare: auditii, jocuri muzicale, jocuri cu text si cant, c6ntece,

euritmie;
activitati de creatie si de comunicare: povestiri, lucrul cu cartea, citire de imagini, etc.

A2.2 lnformare si consiliere porinti. Cei 36 de parinti inscrisi in cadrul proiectului vor

beneficia de servicii de informare si consiliere (luna 2 - luna 4).

Mod de implicare:
- Se vor organiza sesiuni individuale de informare;

- Fiecare parinte va beneficia de L sesiune de informare cu durata de 2 ore;

- Parintii participanti vor primi informatii referitoare la: rolul lor in procesul instructiv

educativ al copiilor, despre rolul educatieitimpurii in viata copiilor, despre rolul creselor

si anume acela de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere si

educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara (0-2 ani).

- Cei 35 de parinti vor beneficia de cate L sesiune individuala de consiliere a cate 2h.

Aceste sesiuni vor avea rolul de a implica parintii in educatia timpurie a copiilor. Rolul

sesiunilor de consiliere va fi acela de a sublinia importanta oferirii unui mediu familial

stabil, la importanta transmiterii valorii educatiei ;

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRIMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2Ot4+ : L3492O

simbolic, jocul senzorial, cu nisip si apa, jocul de constructie, jocul

de indemanare: desen, pictura, modelaj, activitati practice si
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- Scopul activitatii este ca parintii anteprescolarilor sa fie implicati intr-o relatie socio-

educativa stransa cu copilul, dar si acela de a capacita functiile parentale precum si

acela de a preveni disfunctionalitatile precoce de dezvoltare ale copilului, a

disfunctionalitatilor din cadrul relatiei parinte-copil, a potentialului de inadaptare si

excludere sociala a copilului si parintilor sai ;
- Fiecare participant va beneficia de servicii de catering/coffee break, iar sesiunile de

informare si consiliere vor fi sustinute in cadrul spatiilor puse la dispozitie DGASPC

Sector 3. Aceasta sub-activitate raspunde temei secundare referitoare la

nediscriminare;
- Pe parcursul sesiunilor de informare si consiliere, parintii vor primi informatii referitoare

la nediscriminare, egalitate de gen si de tratament egal, etc.

A2.3 Derulareo progromelor de educotie porentolo (luna 4 - luna 11).

Mod de implicare:

- Se vor organiza cu 3 grupe de parinti sesiuni de educatie parentala cu durata de

2h/sesiune

- Fiecare grupa va beneficia de 8 astfel de sesiuni de educatie parentala.

- Sesiunile de educatie parentala vor avea 8 module: procese educationale, invatarea si

dezvoltarea personalitatii la copiii anteprescolari, autonomia personala si educatia

copilului, jocul cu copilul, dezvoltarea cognitiva si motorie a copilului, dezvoltarea

sociala si emotionalaa copilului, abilitati sociale, rolulfamiliei, nutritie si igiena. Sesiunile

vor avea componente atat teoretice cat si practice.

- La finalul sesiunilor de educatie parentala, un parinte va fi capabil sa cunoasca evolutia

limbajului copilului, sa identifice si sa inlature posibilele disfunctii ale evolutiei acestuia,

sa cunoasca bazele nutritiei si igienei; sa detina instrumentele necesare cunoasterii
proceselor de invatare si dezvoltare din perioada copilariei, etc.

- Grupul este moderat de catre expertul educatie parental, care incurajeaza permanent

construirea si mentinerea unui climat confortabil, de siguranta si protectie personala,

care sa favorizeze totodata, construirea unei retele de sprijin intre parintii participanti.

- Pe parcursul sesiunilor de educatie parentala, parintii vor primi informatii referitoare la

nediscriminare, egalitate de gen si de tratament egal, etc.

A3.1. Asistarea porintilor foro loc de munco (luna 7 - luna 29).

Mod de implicare:
- Parintii care sunt inscrisi in proiect si nu au loc de munca

expert ocupare in identificarea unui loc de munca.

- Rolul expertului va fi acela de a identifica parintii fara loc

impreuna cu acestia cate un plan individual de actiune.

- lmpreuna cu parintii fara loc de munca, vor identifica

urmarind site-urile de profil, precum si listele AJOFM-ului din

vor fi asistati de catre un

de munca si de a realiza

oportunitati de angajare,

Bucuresti si llfov.

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
llfov "PRIMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2074+:134920

L7

************



UNIUNEA EUROPEANA

lnstrument€ Slructu16le
20:t4 -2020

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 20L4 - 2020

- Scopul expertului ocupare va fi sa faciliteze procesul de angajare prin pregatirea in

prealabil a parintilor fara loc de munca prin asistarea acestora in redactarea unor CV-

uri, prin simularea unor interviuri.
- Expertul va avea si sarcina in cadrul proiectului sa monitorizeze activitatea

beneficiarilor.
- Fiecare parinte in cautarea unui loc de munca va participa la cate o sesiune de jobclub.

Dupa identificarea parintilor care nu au loc de munca in urma analizei documentelor

depuse de catre acestia pentru inscrierea in GT, acestia vor fi invitati sa participe la cate

o sesiune de jobclub.

- Se vor organiza 2 astfel de sesiuni - una in Cernica si una in Sectorul 3 Bucuresti. O

sesiune va avea o durata de cate 3h si se va derula la sediul celor 2 parteneri inscrisi in

Proiect: DGASPC Sector 3 si UAT - Comuna Cernica.

- ln cadrul acestor sesiuni li se vor prezenta beneficiarilor urmatoarele: cum se

alcatuieste un CV, o scrisoare de intentie sau o scrisoare de multumire, metode si

tehnici de cautare a unui loc de munca, comportamentul si eticheta la un interviu de

angajare, simulare interviu. Apoi cu fiecare beneficiar se vor organiza intalniri

individuale in cadrul carora: se vor realiza planurile individuale de actiune, se vor

prospecta si contacta companiile cu potential in functie de analiza pietei muncii facuta

si de nevoile indentificate din planurile personale deactiune ale beneficiarilor, se vor

contacta agentii de plasare personal si stabilire de parteneriate.

- Se vor cauta baze de date cu posturi vacante realizate prin selectia de anunturi de locuri

de munca de pe site-uri de joburi, ziare, se vor pregati impreuna cu participantul

documentele necesare pentru a aplica la locul de munca identificat, in conditiile in care

beneficiarul are studii medii.

- Pentru aceasta actiune se va adapta CV-ul si scrisoarea de intentie astfel inc6t sa

corespunda cu specificatiile postului respectiv.

- Monitorizarea adaptarii beneficiarului la locul de munca se va realiza prin mentinerea

relatiei cu angajatorul, in special cu superiorul direct al beneficiarului. ln acest scop va

comunica cu un reprezentant al angajatorului, pentru fiecare beneficiar angajat, de

minim 3 ori pe o perioada de 6 luni de la inceputul contractului beneficiarului.

- Aceasta sub-activitate raspunde temei secundare referitoare la nediscriminare si la

utilizarea TlC.

- Pe parcursul activitatii cu parintii, acestia vor primi informatii referitoare la

nediscriminare, egalitate de gen si de tratament egal, etc. dar si cu privire la importanta

utilizarii mijloacelor TlC.

- Vor invata sa utilizeze mailul, sa consulte site-ul Serviciului Public de ocupare, editarea

CV-ului pe calculator, etc.

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti -
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2Ot4+ : L3492O
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5. PROCEDURA DE COMUNICARE CU GRUPUL TINTA
Comunicarea cu grupul tinta trebuie sa fie transparenta gi eficienta. Timpul maxim de

raspuns este de 48h. Este de dorit ca raspunsurile sa fie transmise in scris (e-mail), cu

confirmare de primire.
ln vederea asigurarii transmiterii informatiilor cheie, pentru buna desfasurare a proiectului

se recomanda urmatoarele metode de comunicare cu grupultinta:

folosirea email-ului;
nivelul invalamantului anteprescolar, prin disculii cu expertul

. Comunicare formala prin

. Comunicare informala, la

grup tinta partener 1- ;

Cerinte de informare pentru grupultinta:
lnformatii generale ;i specifice despre proiect:

o ScoP gi obiective;
. Planificare activitati ;

. Selectie si mentinere grup tinta ;

. Rezultate asteptate ;

. lnformarea persoanelor inscrise, parintilor/reprezentanlilor copiilor cu privire la

obligatiile care decurg din participarea la activitatile proiectului.

Scopul comunicarii 9i impactul urmarit:
. lnformare 9i comunicare in vederea atragerii grupului tinta, selectiei gi mentinerii

acestuia;
. lnformarea corecta si prompta pentru motivarea si implicarea grupului tinta pe

toata durata proiectului;
o lmplementarea masurilor de motivare gi implicare a grupului tinta;
. Acordarea de informatii cu privire la activitatile desfasurate;
. Comunicarea cu grupul tinta pentru centralizarea celor mai frecvente intrebari in

vederea publicarii listei pe website-ul proiectului;
. lmbunatatirea nivelului de informare, constientizare si inlelegere privind beneficiile

educatiei, beneficiile aduse de participarea in cadrul proiectului.

Mijloacele de comunicare:
o Website-ul dedicat proiectului - primiipasispreviitor.ro

lnternetul este unul dintre canalele de baza de comunicare cu publicul. ln prezent, pagina

web este cel mai eficient mod de a intra in contact cu un numar mare de persoan interesate,

mai accesibil decat publicitatea in presa scrisa, TV sau orice alt instrument de comunicare,

electronic sau de alt tip.

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRlMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 2074+: L34920

19

************



UNIUNEA EUROPEANA

*
ln3lrument€ Structursls

2014.2O2O

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2OL4 - 2O2O

Website-ul dezvoltat urmareste:

- informarea publicului in ceea ce priveste proiectul, finantarea, stiri si adrese folositoare,

progresul si stadiul proiectului, precum si alte informatii generale;

- promovarea si dezvoltarea de parteneriate pentru facilitarea dialogului familie -gcoala -

comunitate; vor fi enumerate ca exemple de bune practici toate institutiile ;

- publicarea de testimoniale si fotografii cu privire la desfasurarea workshop-urilor de

bune practici gi dezvoltare parteneriate;

- publicarea de testimoniale gi fotografii cu privire la desfasurarea activitatilor organizate

in cadrul proiectului;

- centralizarea tuturor informatiilor aferente campaniei de informare.

- aceste informatii si ,,dialogul virtual" continuu vizeaza asigurarea transparentei in
procesul de implementare gi diseminare a rezultatelor activitatilor proiectului.

- de asemenea, website-ul va permite publicarea unor bannere/linkuri pe website-urile

unor institutii relevante (autoritati locale, unitatilor invatamant anteprescolar etc.).

o Publicatii

Comunicarea directa se realizeaza prin intermediul expertilor/participantilor la activitatile
proiectului.

Persona de contact: Tudose Laurentiu lonut, Expert Grup Tinta Partener 1.

Telefon: 0723.008.590

Email : laurentiu.tudose@adizmb.ro

ANEXE

Anexa 1 Cerere lnscriere

Anexa 2 Declaratia pe propria raspundere privind provenienta copilului sprijinit de familivulnerabile

Anexa 3 Declaratia pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta

Anexa 4 Declaratia de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal

Anexa 5 Declaratia privind evitarea dublei finantari

Anexa 6 Angajament de respectare a cerintelor proiectului

Anexa 7 Calendar de selectie

Anexa 8 Formularul de inregistrare individualS a participanlilor la operagiunile finanlate prin POCU

201,4-2020

Expert Grup Tinta Pa

Lau

Masuri integrate de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti-
llfov "PRIMll PASI SPRE VllTOR" Cod Smis 20L4+: t3492O
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