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ANUNŢ  

IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ PĂRINȚI/TUTORI/PERSOANE 
CARE AU ÎN GRIJĂ COPILUL CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN 

STRĂINĂTATE 
 
 
Comuna Moșnița Nouă, dorește să identifice grupul țintă format din 54 de 
părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în 
străinătate) selectat pentru a beneficia de informare și consiliere în cadrul 
proiectului ”Funcționare cresă Moșnița Nouă” prin participarea la programe de 
educație parentală. 
 
În vederea atingerii scopului proiectului, la identificarea grupului țintă se va ține 
cont de criteriile/aspectele care identifică copilul aflat în situație 
dezavantajată așa cum sunt menționate în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 
pentru POCU 2014-2020, Obiectivul 6.2 - Creşterea participării la învăţământul 
antepreşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural, 
prevederile Anexei 4 la Ghidul solicitantului cât și în contractului de finanțare nr. 
POCU/658/6/2. 
 
Selecția părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate este condiționată de selecția copilului antepreșcolar. În acest 
sens, se va verifica întâi dosarul de înscriere al copilului.  
 
Grupul țintă selectat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  
 

Nr. 
Crt. 

Criteriu 
Documente 
necesare 

Mod de verificare 

1 Are domiciliul sau reședința 
pe raza comunei Moșnița 
Nouă; 

Copie CI, certificată 
conform cu 
originalul 

Se verifică copia 
după BI/CI 

2 Copilul antepreșcolar este 
înscris în grupul țintă al 
proiectului ”Funcționare 

creșă” unde se depune 
dosarul de înscriere; 

 Se verifică dacă 
copilul 
antepreșcolar a fost 

selectat în grupul 
țintă al proiectului 
”Funcționare creșă 
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Moșnița Nouă” unde 
se depune dosarul 
de înscriere. 

3 La data înscrierii 
părintele/tutorele/ 
persoanele care au în grijă 
copilul cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate trebuie 

să nu mai fie înscris în alt 
proiect cu obiective și 
activități similare; 

Declarație pe 
propria răspundere 
privind evitarea 
dublei finanțări 

Se verifică 
existența 
declarației pe 
proprie răspundere 
privind evitarea 

dublei finanțări. 
Aceasta va purta 
semnătura olografă, 
vizibilă (culoare 
albastră) a 
persoanei care 
realizează 
înscrierea. 

4 Părintele/tutorele/persoanele 
care au în grijă copilul cu 
părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate va completa și 
semna angajamentul de 
disponibilitate față de 
activitățile proiectului; 

Declarația pe 
proprie răspundere 
privind 
angajamentul de 
disponibilitate față 
de activitățile 
proiectului 

Se verifică 
existența 
declarației pe 
proprie răspundere 
privind 
angajamentul de 
disponibilitate față 
de activitățile 

proiectului. Aceasta 
va purta semnătura 
olografă, vizibilă 
(culoare albastră) a 
persoanei înscrise 

5 Părintele/tutorele/persoanele 
care au în grijă copilul cu 
părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate va completa și 
semna acordul privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

Acord privind 
prelucrarea datelor 
cu caracter personal 

Se verifică 
existența acordului 
privind prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal. Aceasta 
va purta semnătura 
olografă, vizibilă 
(culoare albastră) a 
persoanei care 
realizează 
înscrierea, în toate 
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câmpurile în care 
se solicită acordul. 

 

 

Beneficii ale grupului țintă 

 
- Servicii de consiliere; 
- Servicii de informare cu privire la procesul de dezvoltare cognitivă şi psiho-

afectivă a copiilor; 
- Participarea la programe de educație parentală. 

 
 
Dosarul de includere în grupul țintă va cuprinde: 
 

- Copie CI, certificată conform cu originalul; 
- Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări; 

- Declarația pe proprie răspundere privind angajamentul de disponibilitate 
față de activitățile proiectului; 

- Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon: 
0765774743 Moza Cristian -  expert comunicare responsabil grup țintă.  


