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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 
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- 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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