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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara 6: Educație și competențe; Obiectiv specific 6.24 Obiectiv specific integrat OS 6.2, OS 6.3 
Proiect: „ACASĂ – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, Cod proiect POCU/784/6/24/139521 
Beneficiar: Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț 

 

ANEXA 01  

 

 

 

 

 
 REGULAMENT DE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR ÎN CADRUL 

PROIECTULUI  

ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat! 

POCU/784/6/24/ 139521 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 
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1. INSTRUMENTE DE SPRIJIN 

 

Categorie de GT 
Sprijin 

financiar 

- 10 preșcolari (3 - 6 ani), din mediul rural - din Școala Gimnazială nr. 
1, comuna Răucești 

- minim 2 vor fi de etnie roma 

1.800 lei 

- 25 de elevi din învățământul primar (6 - 10 ani), din mediul rural - 
din Școala Gimnaziala nr. 1 comuna Răucesti 

- minim 13 de etnie roma 

1.800 lei 

- 24 de elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), din 
mediul rural – Școala Gimnazială nr. 1 com. Răucesti  

- minim 17 de etnie roma 

1.800 lei 

- 14 elevi din învățământul primar (6 - 10 ani) - din Colegiul Național 
Ștefan cel Mare 

1.800 lei 

- 15 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani) - din Colegiul 
Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț 

1.800 lei 

- 172 elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) - din 
Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț, din care 126 din 
mediul rural 

1.800 lei 

- 3 elevi din învățământul primar cu dizabilități/nevoi speciale (6 - 10 
ani) din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu 
Neamț 

1.800 lei 

- 6 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), cu 
dizabilitați/nevoi speciale din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
(CSEI) din Târgu Neamț 

1.800 lei 
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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 

1.800 lei 

 

Calendar estimativ de acordare a sprijinului financiar: 

Nr crt Etapă / activități Perioadă de desfășurare 

1 Pregătirea și transmiterea tuturor documentelor 
01 iunie - 10 iunie 2022 

Iunie 2023 

2 Colectarea dosarelor 
11 iunie - 24 iunie 2022 

Iunie 2023 

3 Evaluarea dosarelor 
27 iunie - 8 iulie 2022 

Iulie 2023 

4 Anunțarea rezultatelor 
11 iulie 2022 

Iulie 2023 

5 Acordarea instrumentelor de sprijin financiar 
12 -22 iulie 2022 

Iulie 2023 

 

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE 
Pentru a beneficia de sprijin financiar, este nevoie ca o persoană să îndeplinească următoarele 
condiții: 

• A fost selectată pentru a face parte din grupul țintă al proiectului și are dosarul 
complet cu actele necesare; 

• Participă la activitățile din proiect, specifice grupului țintă din care face parte; 
• Pentru obținerea de sprijin financiar, în funcție de grupul țintă din care face parte, 

are o participare la activitățile specifice din proiect în procent de minim 80% părinții 
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și în proporție de minim 75% preșcolarii și elevii, cu excepția situației în care absența 
într-un procent mai ridicat este justificată medical; 

• Pentru obținerea de sprijin financiar se va monitoriza și  evalua participarea la 
activitățile educaționale ale copiilor cât și a celor care vor participa părinții/ tutorii/ 
reprezentanții lor legali. 

 
3. DOSAR PENTRU OBȚINEREA DE SPRIJIN FINANCIAR  
• Carte de identitate/ Certificat naștere copil; 
• Carte de identitate părinte/ tutore legal; 
• Cerere acordare sprijin financiar – completată de persoana majoră sau de 

părintele/tutorele persoanei sub 18 ani – Anexa 02; 
• Extras cont bancar – al copilului sau al părintelui/tutorelui persoanei sub 18 ani. 

 

4. PROCESUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR 
 
Etapa 1: Realizarea unui document cu nevoi specifice, care centralizează toate informațiile 
referitoare la membrii grupului țintă 
Documentele necesare pentru obținerea sprijinului financiar se vor completa de către 
persoanele care fac parte din grupul țintă sau părinții/tutorii persoanelor care fac parte din 
grupul țintă cu ajutorul experților locali și a reprezentanților unităților școlare, parteneri 
asociați în proiect.  

Persoanele care fac parte din grupul țintă și părinții/tutorii/reprezentanții legali ai 
persoanelor care fac parte din grupul țintă, vor completa o cerere de acordare a sprijinului 
financiar.(Anexa 02 – Cerere acordare sprijin financiar). 

Etapa 2: Colectarea dosarelor pentru acordarea de sprijin financiar  
Dosarele se vor putea depune la sediile unităților școlare implicate: 

• Colegiul Național Ștefan cel Mare , Târgu Neamț,  județul Neamț 
• Școala Gimnazială nr.1, Comuna Răucești, județul Neamț 
• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț, județul Neamț 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de către beneficiari (personal sau prin 
părinte/tutore/reprezentant legal) este: 
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• Pentru anul școlar 2021-2022, dosarul se va depune în perioada 10 – 24 iunie 2022. 
Nici un dosar depus ulterior acestei perioade nu va fi luat în considerare, decât în 
situații excepționale (boală sau alt caz de forță majoră). 

• Pentru anul școlar 2022-2023, dosarul se va depune în luna iunie 2023. Nici un dosar 
depus ulterior acestei perioade nu va fi luat în considerare, decât în situații 
excepționale (boală sau alt caz de forță majoră). 

Etapa 3: Evaluarea dosarelor  

Se va stabili o Comisie de evaluare a dosarelor în vederea acordării instrumentelor de sprijin 
financiar. 

Comisia va fi formată din: 

- Coordonator activități educaționale S1 
- Expert menținere și selecție grup țintă  S1 
- Coordonator activități P1 
- Expert comunicare grup țintă și parteneri P1  
 

Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, respectiv existența documentelor 
solicitate și va completa o grilă de evaluare a beneficiarilor de sprijin financiar (Anexa 03 – 
Grilă evaluare beneficiari de sprijin financiar ).  

Pentru ca un candidat să beneficieze de sprijin financiar trebuie să fie bifate coloanele: „Dosar 
complet” și „Participare la activitățile din proiect”. Doar dacă ambele coloane sunt bifate se 
poate completa „DA” pe coloana „Eligibil pentru obținere sprijin material”. 

Etapa 4: Anunțarea beneficiarilor instrumentelor de sprijin financiar și/sau material 

La finalul evaluării se va realiza o listă cu toate persoanele ce vor beneficia de sprijin financiar 
(Anexa 04 – Centralizator beneficiari sprijin financiar).  

Lista se va transmite pentru afișare în unitățile școlare.  

În cazul în care se vor înregistra contestații, acestea vor fi rezolvate și lista finală cu persoanele 
care vor primi instrumente de sprijin financiar se va publica pe website-ul proiectului și la 
avizierul unităților implicate, ținând cont de regulile stabilite de legislația în vigoare și GDPR.  
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La finalul procesului de evaluare comisia va genera un centralizator cu persoanele din grupul 
țintă care vor primi instrumente de sprijin financiar.  

În centralizator se va preciza în dreptul fiecărei persoane dacă este eligibil pentru sprijinul 
financiar sau nu. 
 

Etapa 5: Acordarea sprijinului financiar, la date anunțate, conform calendarului de mai sus. 
Pe baza centralizatorului cu lista beneficiarilor, Coordonatorul activități educaționale va emite 
decizia de acordare a instrumentelor de sprijinului financiar. Coordonatorul activități 
educaționale, va verifica participarea beneficiarilor de subvenții la activitățile din proiect și 
prezența de minimum 80% la activitățile proiectului în fiecare lună pentru părinți și minim 
75% prezența la activitățile proiectului pentru copii. Solicitanții care nu întrunesc condiția de 
eligibilitate referitoare la prezența la activitățile proiectului pierd sprijinul financiar.  

Acordarea sprijinului financiar se face pe bază de virament în conturile părintelui/tutorelui 
legal. 
 
Pentru ca un candidat să beneficieze de sprijin financiar trebuie să fie bifate coloanele: „Dosar 
complet” și „Participare la activitățile din proiect”. Doar dacă ambele coloane sunt bifate se 
poate completa „DA” pe coloana „Eligibil pentru obținere sprijin financiar”. 

 

 

 


