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I. CONTEXTUL PROIECTULU!

l. 1. Definitii
SUBVENTTE - Ajutor banesc, nerambursabil, oferit membrilor grupurilor tinta in scopul de a

stimula participarea acestora la activitatile proiectului. Acordarea subventiei nu priveaza

membriigrupuluitinta de castigurile suplimentare provenite din activitatile profesionale.

GRUPUL TINTA - Grupul de persoane care va fi direct si pozitiv afectat in perioada de

implementare a proiectului, la nivelul obiectivului si activitatilor proiectului.

MEMBRII Al GRUPULUI TINTA - Persoanele inscrise in proiect, care indeplinesc criteriile de

eligibilitate definite si care si-au dat consimtamantul participarii la activitatile proiectului prin

semnarea documentelor necesare.

l. 2. Obiectivul general al 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.

!. 3. 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 6L

de parinti, dintre care 25 vor proveni din mediul rural, iar 16 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 L3 cadre

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

dezvoltare.
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Prin implementarea proiectului sunt vizate urmAtoarele 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 3. 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, L00 pixuri incriptionate. Se vor publica anunturi si

comunicate de presa, in vederea mediatizarii proiectului.

5. 6L de parinti/tutori ai anteprescolarilor/persoane care au in grija copilul cu parintii plecati

la munca in strainatate si 6L 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 1si OS 2.

6. 6L 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 importa nta educatiei timpu rii.

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS L, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5.
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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 1, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5.

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.

1 serviciu de educatie timpurie anteprescolara infiintat in Comuna Cernica;

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 4.

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

Sectorul 3, Bucuresti.

Rezultatul contribuie la atingerea OG si OS 4.

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

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.

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.

II. OBIECTIVELE METODOLOGIEI

Metodologia de fata isi propune sa stabileasca criteriile ce trebuie indeplinite, astfel incat

anteprescolarii sa intre in posesia subventiei stabilite si aprobate in baza cererii de finantare

a proiectului.

Stimularea membrilor grupului tinta de a avea prezenta la activitatile proiectului se realizeaza

prin acordarea unor subventii in baza contractului de finantare a proiectului.

Plafonul maxim al subventiilor acordate pentru cresterea accesului si participarii la educatie
anteprescolara este de maxim 1800 RON de copil/an. Dosarul individual alfiecarui copil care

a beneficiat de sprijin financiar, inclusiv listele de prezenti zilnica/lunara, vor fi pastrate si

arhivate corespunzator la sediul beneficiarului de grant.
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ln cadrul activitatii 4, se pot acorda subventii pentru copii anteprescolari pentru cresterea

accesului si participarii la educatie anteprescolara. Subventiile vor acoperi necesitati care nu

sunt incluse in bareme standard de cost/anteprescolar, de exemplu cheltuieli pentru haine,

cheltuieli cu deplasarea la cresa.

III. IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI

Prezenta metodologie se va afiga pe site-ul proiectului , site-ul ADIZMB, site-ul DGASPC Sector

3 pentru informarea membrilor grupului tinta.

Selectia pentru acordarea subventiilor pentru anul scolar 2021,-2022

Conditiile de acordare a acestor subvenlii vor fi similare celor pentru decontarea baremelor
standard de cost/anteprepcolar, respectiv:
L. Fac parte din grupul tinta al proiectului, conform cererii de finantare aprobate, cu

modificarile gi completarile ulterioare;
2. Au dosarul complet cu actele care dovedesc apartenenta la grupultinta al proiectului (dosar

in baza caruia sa efecuta inscrierea in grupultinta al proiectului);
3. Monitorizarea semestriala a indeplinirii conditiilor de acordare a subventiei (conditii cum
ar fi : lista de prezenta);

4. Participarea la activitatiile de educatie anteprescolara ale Cresei Cercelus Sector 3 (Lista de
prezenta pusa la dispozitie de Cresa Cercelus);

5. Acordarea subventiei este conditionata de frecventa regulata la cresa a copiilor din grupul

tinta (minim 50% din zilele de cresa/luna), prin aceasta intelegandu-se prezenta zilnica a

copilului la cresa in luna monitorizata, inclusiv absentele motivate.
Se considera absente motivate, ce nu afecteaza acordarea subventiei, urmatoarele cazuri :

- obsente medicale: motivate, numai daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare
perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la crega.

- invoiri: copiii potfi invoiti de catre pirinti in limita a 5 zile pe luna, cu conditia anuntarii
cadrelor didactice.
Subventia NU va fi acordata pentru copii ce cumuleaza absente nemotivate in proportie de

peste 50% din zilele de cresa/luna.
Metodologia de calcul pentru acordarea suventiei este urmatoarea :

o 1800lei I L2luni = 150lei/lunar
r Suventia se va acorda semestrial in functie de numarul de luni frecventate de

anteprescolari (ex : 6 luni x 150 lei lunar = 900 lei)

5. Extras de cont al parintelui/tutorelui/persoana card are in grija copilul cu parintii plecati

la munca in strainatate al minorului care a inscris copilul in grupultinta al proiectului care va

beneficia de subventie, din care sa rezulte codul IBAN, unde se va vira suma primita cu

caracter de subventie.
7. Plata subventiei se face doar in contul IBAN conform prevederilor legale in vigoare si

ghidului solicitantului.
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Metodologia de acordare a subventlilor este valabila in cadrul proiectului ,,Masuri integrate

de sprijinire a serviciilor de educatie si ingrijire timpurie in regiunea Bucuresti- llfov,,PRlMll
PASI SPRE VllTOR ", pe durata de desfasurare a acestuia,

Plafonul maxim al subventiilor acordate pentru cresterea accesului ti participarii la educatie

anteprescolara este de maxim 1800 RON de copil/an.
Listele cu persoanele beneficiare ale subventiilor precum si documentele financiar-contabile

aferente, fac parte din documentatia proiectului si vor fi gestionate conform cerintelor POCU

si arhivate conform prevederilor legale.
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