
   
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe  
Prioritatea de investiţii - 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu 
şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de 
calitate, inclusiv parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru 
reintegrarea în educaţie şi formare 

Obiectivul specific 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 
Titlu proiect: ”FUNCȚIONARE CREȘĂ MOȘNIȚA NOUĂ”  
Contract de finanţare NR.: POCU/658/6/2 
Cod SMIS: 133167 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI 
ȚINTĂ 

 
CATEGORIA 2 

-ANTEPREȘCOLARI- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
  

2 | P a g e  
”Funcționare Creșă Moșnița Nouă” 

Metodologia de selecție a grupului țintă categoria 2 -antepreșcolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRINS 

 
 

1. Domeniul de aplicare..................................................................3 
2. Documente de referinţă...............................................................3 
3. Obiectivele proiectului................................................................3 

3.1. Obiectivul general..............................................................3 
3.2. Obiectivele specifice ale proiectului........................................3 

4. Activităţile proiectului.................................................................4 
5. Descrierea grupuli ţintă................................................................5 
6. Criterii de selecţie grup ţintă categoria 2 antepreşcolari.........................5 
7. Procesul de selecţie şi calendarul...................................................11 
8. Dispoziţii finale........................................................................11 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
  

3 | P a g e  
”Funcționare Creșă Moșnița Nouă” 

Metodologia de selecție a grupului țintă categoria 2 -antepreșcolari 

 
 
 
 
 
 
 

1. DOMENIUL DE APLICARE 
 
          Prezenta metodologie este realizată în vederea selecției grupului țintă 

antepreșcolari în cadrul proiectului „Funcționare creșă Moșnița Nouă”, Cod SMIS: 
133167  
 
          Metodologia este elaborată în cadrul Activității A.1 Identificarea şi selectarea 
grupului ţintă - Activitatea de bază în cadrul poriectului. 
 

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
 
          Prezenta metodologie este întocmită în conformitate cu cadrul legal în 
vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente: 
 

- 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; 
- Cererea de finanțare a proiectului;  

- Contractul de finanțare nr. POCU/658/6/2. 
 

3. OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 

3.1. Obiectivul general 
 

          Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei de cuprindere în 

învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special pentru categoriile dezavantajate 
de copii din comuna Moşniţa Nouă prin punerea în funcţiune a creşei din comună, 
construită prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 
 

3.2. Obiectivele specifice ale proiectului 
 

1. Facilitarea accesului la invățământul antepreșcolar pentru copiii din 
comunitatea majoritară și pentru copiii din comunitatea marginalizată din 
comuna Moșnița Nouă. Se are în vedere organizarea de cursuri educaționale 
și sociale în cadrul creșei. După cum atestă strategiile naționale cu privire la 
reducerea abandonului școlar timpuriu și facilitarea accesului egal și 
nediscriminatoriu la această formă de educație, o nevoie fundamentală în 
acest sens, este reprezentată de înființarea instituțiilor de educație 
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antepreșcolară care să răspundă numărului mare de cereri existente la nivel 
național, cât și facilitarea accesului la această formă de învățământ, în 
special în ceea ce privește comunitățile marginalizate și categoriile etnice 
defavorizate. Această nevoie este prioritizata în cadrul OS1, adică prin 
facilitarea accesului la învățământ antepreșcolar pentru 54 de copii, inclusiv 
copiii din zonele marginalizate și cei aparținând minorității rome.   

 
2. Furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/ turorilor/ 

persoanelor care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate. 
Acest obiectiv răspunde problemelor identificate la nivelul strategiilor 

naționale „Creșe și grădinițe prietenoase pentru copii” și „Strategia Națională 
privind Incluziunea Socială a cetățenilor români aparținând minoritătii roma”, 
în ceea ce privește imperativitatea conștientizării de către părinți a 
importanței unei educații timpurii și a impactului pe care aceasta o poate 
avea asupra cursului dezvoltării copiilor lor, prin implementarea unor 
activități de furnizare de servicii de informare și consiliere pentru părinți/ 
tutori/ persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în 
străinătate, dar și programe de educație parentală.   

 
3. Furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 12 cadre 

didactice din comuna Mosnița Nouă în vederea creșterii calității educaționale 
în cadrul creșei. În cadrul strategiilor naționale elaborate cu privire la 
calitatea educației timpurii, o problemă recurentă este cea legată de 
subcalificarea personalului, ori chiar de lipsa de personal calificat în acest 
sens, ceea ce conclude cu imposibilitatea facilitării accesului la educația 
timpurie de calitate.   

 
4. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 
          Activitatea A.1 Identificarea și selectarea grupului țintă - Activitate de 
bază în cadrul proiectului.  
Aceasta înseamnă respectarea metodologiei conform anexei 4 la Ghidul 
Solicitantului pentru identificarea și selecția grupului țintă. De asemenea, această 
activitate prevede comunicarea cu instituțiile care au legătură cu grupul țintă și 
selectarea corectă a tuturor participanților.   
 
          Activitatea A.2 Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar prin 
furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinților/ tutorilor/ persoanei 
care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, programe de 
educație parentală, inclusiv servicii de consiliere. 
Activitatea A.2 reprezintă intervenția noastră prin serviciile de informare și 
consiliere, în vederea asigurării unui echilibru între educația primită la școală și cea 
primită acasă. Prin educarea parentală ne dorim să transmitem, în primul rând, 
importanța invățământului antepreșcolar. Această activitate reprezintă un pilon la 
fel de important ca și celelalte, deoarece, părinții sunt cei care iau deciziile pentru 

copil. 
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          Activitatea A.3 Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și 
materiale de învățare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special 
pentru copiii aparținând minorității roma. 
Prin a 3-a activitate, asigurăm furnizarea de servicii de învățare și facilităm accesul 
copiilor la invățământul antepreșcolar. Aceasta este activitatea de bază, prin care 
vom realiza funcționarea creșei, și vom desfășura activitățile de educare, hrănire, 
consiliere, ș.a.m.d.  
 
          Activitatea A.4 Asigurarea resurselor umane calificate pentru 
învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului 

didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de 
mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de instruire. 
Prin această acțiune ne dorim furnizarea serviciilor de pregătire profesională către 
participanți, prin organizarea de diferite cursuri în urma cărora aceștia să 
dobândească un set de abilități necesare în lucrul și pentru educarea 
antepreșcolarilor. Pe lângă aceste cursuri, ne dorim să efectuăm pregătirea prin 
organizarea de programe de mentorat și a altor forme de instruire. 
 

5. DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ 
 
          În cadrul proiectului ”Funcționare creșă Moșnița Nouă”, grupul ţintă vizat este 
compus din 3 categorii și anume: antepreşcolari, părinţi/ tutori/ persoane care au 
în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi personal didactic din 
Educaţie şi Îngrijire Copii Preşcolari. Astfel, în ceea ce priveşte categoria  de 
antepreșcolari, vizată în cadrul prezentei metodologii, grupul ţintă va fi compus din 
54 de copii cu vârstele cuprinse între 0-2 ani respectiv 3 ani neîmplinți care nu au 
mai fost înscrişi într-o creşă. Chiar dacă una dintre condiţii va fi ca aceştia să aibă 
domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare selectată prin prezentul proiect, 

respectiv regiunea de vest, considerăm că majoritatea antepreşcolarilor vor proveni 
din mediul rural, respectiv din comuna Moşniţa Nouă. Mai mult decât atât, cel puţin 
20% dintre antepreşcolarii prevăzuţi în cadrul grupului ţintă vor fi de etnie romă, 
respectiv 11 antepreşcolari de etnie romă, şi minim 16% din mediul rural, respectiv 
9 copii din mediul rural. 
Grupul țintă va fi selectat în baza dosarelor de analiză. 
 

6. CRITERII DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ CATEGORIA 2- ANTEPREȘCOLARI 
 
          Având în vedere faptul că operațiunile din cadrul POCU, Axa Prioritară 6, OS 
6.2., se adresează copiiilor antepreșcolari cu vârsta cuprinsă în intervalul 0-2 ani, 
respectiv 3 ani neîmpliniți, care nu pot fi selectați pentru a beneficia de sprijin în 
cadrul serviciilor de educație și îngrijire prin aplicarea unor criterii specifice 
aplicabile în mod direct copiilor vizați (datorită vârstei foarte mici a acestora și a 
imposibilității utilizării formelor normale de comunicare, cum ar fi prin intermediul 
documentelor), criteriile de selecție vor avea în vedere mama, sau după caz, tatăl/ 
tutorele legal al copilului. 

În funcție de statutul pe piața muncii al mamei sau, după caz, al tatălui/ 
reprezentantului legal, sunt aplicabile următoarele 2 seturi de criterii:  
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          I. Mama sau, după caz, tatăl/ reprezentantul legal nu este angajat(ă):  
 

1. Primul criteriu privește statutul pe piața muncii. Mama sau, după caz, 
tatăl/ reprezentantul legal care nu este angajat(ă) trebuie să se 
înregistreze la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM). Pentru a 
beneficia de servicii de creșă în cadrul prezentului apel, mama/ tatăl/ 
reprezentatul legal (al copilului beneficiar al serviciilor de creșă) care nu este 
angajat(ă) (beneficiar(ă) sau nu de prestații sociale) trebuie să se înregistreze 
la AJOFM/ ALOFM în vederea includerii într-un program de măsuri active de 

ocupare (informare și consiliere profesională, formare profesională, mediere 
pe piața muncii, subvenționarea locului de muncă, acordarea de subvenții de 
mobilitate, măsuri de acompaniere destinate tinerilor cu grad de 
ocupabilitate C sau D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil” 
etc.).  

  
2. Al doilea criteriu are în vedere situația venitului, în cazul părinților care 

beneficiază de prestații sociale. Conform Hotărârii Guvernului nr 1252/2012 
de aprobare a Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor 
unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, capitolului VII. “Finanţarea 
creşelor şi a altor unităţi de educaţie antepreşcolară” părinţii/ reprezentanţii 
legali sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, a cărei valoare este 
stabilită printr-o dispoziţie a primarului în funcţie de numărul de copii din 
familie şi de venitul mediu net lunar pe membru de familie calculat pe 
perioada de şase luni, anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverinţa 
de venituri pentru fiecare dintre părinţi/ reprezentanţi legali.  

 
          Prioritate în acordarea sprijinului vor avea, din această perspectivă, acei 

copii care provin din familii cu venituri sub 699 lei/lună, urmați de cei din categoria 
700 lei până la valoarea unui salariu minim brut pe economie (în valoare de 2080 lei 
pentru anul 2019). Punctul de referință pentru salariul minim pe economie va fi cel 
în vigoare în perioada de implementare a proiectului, la momentul selectării 
grupului țintă respectiv salariul minim stabilit pe economie la nivel național (în 
valoare de 2.230 lei pentru anul 2020 respectiv 2.300 lei pentru anul 2021). 
 
          Factor de prioritizare: proveniența copilului sprijinit din familii 
vulnerabile, inclusiv romă. Se va folosi următoarea delimitare conceptuală pentru 
clarificarea semnificației „familii vulnerabile”: copii antepreșcolari care provin din 
familii care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții: trăiesc în 
zone defavorizate; trăiesc în zone izolate geografic, în zone rurale; provin din familii 
cu statut socio-economic scăzut (sărace); aparțin minorității rome sau unor grupuri 
marginalizate sau subreprezentate; au dizabilități sau cerințe educaționale speciale; 
se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată; provin din familii 
monoparentale; au unul sau ambii părinți plecați de acasă (ex: la muncă în 
străinătate/ în altă localitate); sunt imigranți; provin din familii cu un nivel scăzut 

de educație a părinților; sunt în alte situații demonstrabile de risc educațional.  
 



   
  

7 | P a g e  
”Funcționare Creșă Moșnița Nouă” 

Metodologia de selecție a grupului țintă categoria 2 -antepreșcolari 

           
 
 
          II. Mama sau, după caz, tatăl/ reprezentantul legal este angajat(ă) și 
câștigă salariul minim stabilit pe economie la nivel național (în valoare de 2300 
lei pentru anul 2021):  
 
          Dacă mama sau, după caz, tatăl/ reprezentantul legal este angajat(ă) și 
câștigă salariul minim stabilit pe economie la nivel național, copilul este eligibil 
pentru servicii de creșă, dar părinții nu trebuie să fie implicați în măsuri de ocupare.  

 
          Factor de prioritizare: proveniența copilului sprijinit din familii 
vulnerabile, inclusiv roma. - a se vedea setul I de criterii de mai sus. 
 
          Pentru toate situațiile de vulnerabilitate enunțate este necesară 
demonstrarea cu documente încadrarea în fiecare caz aplicabil. Categoriile de 
părinte/ reprezentant legal al copilului beneficiar de servicii de creșă sunt 
prezentate în tabelul de mai jos, în relație cu documentele justificative 
corespondente: 
 

Categorii de părinte/reprezentant 
legal al copilului beneficiar de 

servicii de creșă 
Documente justificative 

Persoane care câștigă salariul minim pe 
economie 

Statul de salariu 

Persoane beneficiare ale venitului 
minim garantat (VMG) sau a alocației 
de susținerea familiei (ASF)  

Decizia de acordare a prestațiilor 
sociale 

Lucrători pe cont propriu în agricultură Declarație pe propria răspundere 

Părinții/ reprezentanții legali ai 
copiilor care nu au contractul de 
muncă suspendat (excepție fac părinții 
care în maxim 3 luni urmează să se 
reîncadreze în muncă)  

Decizia angajatorului sau echivalent 

Părinții care nu au un loc de munca, 
dar care se află în căutarea unui loc de 
muncă (fapt care poate fi dovedit cu 

adeverința de la Agenția Județeană de 
Ocupare și Formare Profesională)  

Adeverință de la AJOFM 

Unul sau ambii părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate 

Declaraţie pe propria răspundere 

Familie monoparentală Declaraţie pe propria răspundere 

Copii care provin din familii cu un nivel 
scăzut de educație a părinților/ sunt în 
alte situații demonstrabile de risc 
educațional 

Declaraţie pe propria răspundere  

Tinere mame din centre de plasament Hotărâre de plasament 
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Tinere mame care au părăsit sistemul 
de protecție a copilului 

Decizie de părăsire a sistemului de 
protecţie a copilului/ alte acte 
doveditoare 

Mame adolescente Cartea de identitate, certificatul de 
naștere al copilului 

Mame victime ale violenței domestice Înregistrarea la adăpostul pentru 

victimele violenței domestice, certificat 
medical (dacă este posibil) 

Mamele care sunt eleve sau studente la 
formă de învățământ de zi (adeverința 
de la unitatea de învățământ 
frecventată) 

Adeverință de la instituția de 
învățământ 

Persoane fără adăpost stabil Declarație pe propria răspundere (dacă 
este posibil) 

Trăiesc în zone defavorizate  rural  Declaraţie pe propria răspundere 

Persoane care suferă de dependență de 
alcool, droguri și alte substanțe toxice 

Certificat medical 

Persoane lipsite de libertate sau aflate 
sub control judiciar 

Cazier judiciar sau decizia curții 

Persoane aflate în evidențele 
serviciilor de probațiune 

Cazier judiciar sau decizia curții 

Persoane de etnie roma Declarație pe propria răspundere 

Persoane imigrante Documente eliberate de autoritățile 
relevante 

Părinţi ai căror copii se află temporar 
sau permanent într-o stare de sănătate 
afectată; 

Adeverinţă medicală/ certificat medical 

Părinţi ai căror copii suferă de 
dizabilități/ se află temporar sau 
permanent într-o stare de sănătate 
afectată 

Certificat medical 

Alte categorii de persoane vulnerabile Declarație pe propria răspundere sau 
documente eliberate de autoritățile 
relevante 

Tabel nr. 1 
 
          Departajarea potențialilor beneficiari ai acestui sprijin se va realiza în 
baza următoarelor 2 criterii și a punctajului total acumulat: 
 

1. Criteriu eligibilitate părinți/ reprezentanți legali 

 
 
Nr. 
Crt 

Criteriu părinte/reprezentant legal al 
copilului beneficiar de servicii de 

creșă 

Documente 
justificative anexate 

la dosar la data 
depunerii cererilor 

de înscriere 

Punctaj 

1. Persoane care câștigă salariul minim 
pe economie 

Statul de salariu 1 pct 
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2. Persoane beneficiare ale venitului 
minim garantat (VMG) sau a alocației 
de susținerea familiei (ASF)  

Decizia de acordare a 
prestațiilor sociale 

1 pct 

3. Lucrători pe cont propriu în 
agricultură 

Declarație pe propria 
răspundere 

1 pct 

4. Părinții/ reprezentanții legali ai 

copiilor, care nu au contractul de 
muncă suspendat (excepție fac părinții 
care în maxim 3 luni de la depunerea 
dosarului, urmează să se reîncadreze 
în muncă)   

Decizia angajatorului 

sau echivalent 

1 pct 

5. Părinții care nu au un loc de munca, 
dar care se află în căutarea unui loc de 
muncă (fapt care poate fi dovedit cu 
adeverința de la Agenția Județeană de 
Ocupare și Formare Profesională)  

Adeverință de la 
AJOFM 

1 pct 

6. 
Unul sau ambii părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate 

Adeverinţă de la locul 
de muncă/ declaraţie 
pe propria răspundere 

1 pct 

7. Familie monoparentală  1 pct 

8. Copii care provin din familii cu un 
nivel scăzut de educație a părinților/ 
sunt în alte situații demonstrabile de 
risc educațional 

Declaraţie pe propria 
răspundere  

1 pct 

9. Tinere mame din centre de plasament Hotărâre de plasament 1 pct 

10. Tinere mame care au părăsit sistemul 
de protecție a copilului 

Decizie de părăsire a 
sistemului de 
protecţie a copilului/ 
alte acte doveditoare 

1 pct 

11. Mame adolescente Cartea de identitate, 
certificatul de naștere 

al copilului 

1 pct 

12. Mame victime ale violenței domestice Înregistrarea la 
adăpostul pentru 
victimele violenței 
domestice, certificat 
medical (dacă este 
posibil) 

1 pct 

13. Mamele care sunt eleve sau studente 
la formă de învățământ de zi 
(adeverința de la unitatea de 
învățământ frecventată) 

Adeverință de la 
instituția de 
învățământ 

1 pct 

14. Persoane fără adăpost stabil Declarație pe propria 
răspundere (dacă este 

posibil) 

1 pct 

15. 
Trăiesc în zone defavorizate  rural  

Declaraţie pe propria 
răspundere 

1 pct 
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16. Persoane care suferă de dependență 
de alcool, droguri și alte substanțe 
toxice 

Certificat medical 1 pct 

17. Persoane lipsite de libertate sau aflate 
sub control judiciar 

Cazier judiciar sau 
decizia curții 

1 pct 

18. Persoane aflate în evidențele 

serviciilor de probațiune 

Cazier judiciar sau 

decizia curții 

1 pct 

19. Persoane de etnie roma Declarație pe propria 
răspundere 

1 pct 

20. Persoane imigrante Documente eliberate 
de autoritățile 
relevante 

1 pct 

21. Părinţi ai căror copii se află temporar 
sau permanent într-o stare de sănătate 
afectată; 

Adeverinţă medicală/ 
certificat medical 

1 pct 

22. Părinţi ai căror copii suferă de 
dizabilități/ se află temporar sau 
permanent într-o stare de sănătate 

afectată 

Certificat medical  

23. Alte categorii de persoane vulnerabile Declarație pe propria 
răspundere sau 
documente eliberate 
de autoritățile 
relevante 

1 pct 

 
2. Criteriu eligibilitate:  

Nr. 
Crt. 

Criteriu Subcriteriu Punctaj 

1. Situația familială 
Proveniența copilului sprijinit din 

familii vulnerabile, inclusiv roma 
10 pct 

2. 
Domiciliul stabil al 
părinților/ tutorelui legal pe 
raza comunei Moșnita Nouă 

Carte de identitate 10 pct 

3. 
Reședința părinților/ 
tutorelui legal pe raza 
comunei Moșnița Nouă 

Viză de flotant 3 pct 

4. 

Data reluării activității 

profesionale de către 
părintele care se află în 
concediu pentru îngrijirea 
copilului: 

Celor care își reiau activitatea 
până la 18 iunie 2021 

3 pct 

Celor care își reiau activitatea în 
luna iulie2021 

3 pct 

Celor care își reiau activitatea în 
luna august 2021 

2 pct 

Celor care își reiau activitatea în 
luna septembrie 2021 

2 pct 

Celor care își reiau activitatea în 
luna octombrie 2021 

1 pct 



   
  

11 | P a g e  
”Funcționare Creșă Moșnița Nouă” 

Metodologia de selecție a grupului țintă categoria 2 -antepreșcolari 

Celor care își reiau activitatea în 
luna noiembrie- decembrie 2021 

1 pct 

Celor care își reiau activitatea 
începând cu luna ianuarie a 
anului următor 

0 pct 

5. Data depunerii dosarelor  
22 februarie 2021- 1 martie 2021 2 pct 

1 martie 2021-  15 martie 2021 1 pct 

Tabel nr. 2 
 

7. PROCESUL DE SELECȚIE SI CALENDARUL  
 
          În vederea identificării antepreșcolarilor ce pot beneficia de sprijin vor fi 
realizate următoarele acţiuni:  

1. În perioada 1 februarie - 15 februarie 2021 - Informarea persoanelor din 
comuna Moşniţa Nouă (satele: Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina, Urseni, 
Rudicica) cu privire la oportunităţile oferite prin proiect precum şi cu privire 
la condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea accederii în grupul ţintă. 

Informarea se va realiza prin afişaj la primărie, şcoală, biserică şi în alte 
locaţii des circulate din localitățile menționate;  

2. În perioada 1 februarie - 15 februarie 2021- Identificarea persoanelor eligibile 
pe baza informaţiilor disponibile la autorităţile locale (primărie, şcoală, 
biserică, etc) şi contactarea personală a acestora.  

3. 22 februarie - 15 martie depunerea dosarelor  de înscriere.   
4. 15 martie - 01 aprilie 2021 afisarea rezultatelor.  

5. Termen de depunere a contestaţiilor: 02, 05 aprilie (zile lucrătoare); 

6. Soluţionarea contestaţiilor: 06 aprilie; 
7. De la data de 7 aprilie  până în data de  18 iunie se vor depune, la sediul 

primăriei  completările la dosarele de înscriere a antepreșcolarilor selectați 
să beneficieze de acest sprijin. 

 
          După identificarea persoanelor potenţial eligibile, experții responsabili de 
identificarea, selectarea și monitorizarea grupului țintă vor elabora dosarele de 
analiză, iar mai apoi, în baza unor criterii transparente, vor fi selectate persoanele 
care urmează să beneficieze de sprijin. 

În urma selectării beneficiarilor și aderării acestora la grupul țintă, li se va realiza o 
profilare care va avea în vedere stabilirea traseului de sprijin personalizat. De 
exemplu, pentru copii, va fi stabilită implicarea în măsurile active de prevenire a 
părăsirii timpurii a școlii. 
În ceea ce privește numărul beneficiarilor, se urmăreşte identificarea unui număr 
de 54 de copii cu vârstele cuprinse între 0 şi 2 ani respectiv 3 ani neîmpliniți, din 
care 11 copii de etnie romă şi cel puţin 9 copii cu domiciliul în mediu rural. 
 

8. DISPOZIȚII FINALE 
 

1. Până în data de  15 martie 2021,  se vor depune, la sediul primăriei, dosarele 
de înscriere a antepreșcolarilor selectați să beneficieze de acest sprijin.  
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Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă, atât documentele justificative menționate 
în Tabelul 1, cât și următoarele documente: 

- Cererea de înscriere completată de părinți/ reprezentanți legali; 
- Copia certificatului de naştere al copilului; 
- Copia cărții de identitate a mamei; 
- Copia cărții de identitate a tatălui; 
- Copia hotărârii/ sentinței de divorț sau de încredințare a copilului (dacă este 

cazul); 
- Copia hotărârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în 

vederea adopției (dacă este cazul); 

- Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali din care 
să rezulte că urmează să înceapă serviciul/ munca dintr-o anumită dată (în 
cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil); 

- Alte documente justificative aferente categoriei de părinte/ reprezentant 
legal al copilului beneficiar de servicii de creșă din care acesta face parte, 
enumerate în tabelul nr. 1 al prezentei metodologii. 
 

          Pentru completarea dosarului de înscriere părinții vor depune la sediul creşei 
unde a fost admis copilului, la o dată ulterioară care va fi comunicată odată cu lista 
copiilor admişi, următoarele documente: 

- Adeverință medicală conform căreia copilul este clinic sănătos și poate intra 
în colectivitate; 

- Fişa de imunizări întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul 
Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic 
cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie); 

- Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de 
ore înainte de a începe frecventarea unităţii. 
 

2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită a depunerii dosarelor de 
înscrieri, comisia de selecţie va întocmi un raport privind selecţia 
antepreșcolarilor. Raportul trebuie să cuprindă:  

- data şi locul sesiunii de evaluare;  
- componenţa comisiei;  
- scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecţie; 
- lista cu rezultatele finale ale evaluării.  

 
3. Dosarele de înscriere ale antepreșcolarilor, însoţite de toate documentele de 

evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul 
comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor 
fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate 
conform prevederilor legale. 
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Elaborat  
Responsabil grup țintă 
 
Bolbos Emilia Diana, EXPERT COMUNICARE ȘI INFORMARE GRUP ȚINTĂ 2 
tel. 0720 178 736 
 
                                             

Semnatura  
 
 
          Menţiuni suplimentare: 

1. Selecţia antepreșcolarilor se va realiza respectând principiul egalităţii de 
şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, 
categorii sociale defavorizate, etc.);  

2. Departajarea antepreșcolarilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. 

 
 
 
 
                                         
                                                                                                   Avizat  
                                                                                         Manager Proiect  
                                                                                            Ciocoiu Anca  


