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1.Scurtă prezentare a unor aspecte de interes vizând proiectul  POSDRU ID
140232 „Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor”

Titlul proiectului: ”Educația-șansa de a-ți scrie propriul viitor!”
ID 140232
Axa prioritară 2 „A doua șansă la educație, oportunități integrate și remediale de acces 
pe piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.2. „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurie a școlii”
Tipul proiectului: multi-regional: Nord-Vest, Nord-Est, București-Ilfov
Durata proiectului: 18 luni

Solicitant CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 
EDUCAȚIONALĂ MARAMUREȘ

Parteneri 1. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI 
ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ IAȘI
2. SIVECO ROMÂNIA S.A.
3. F.C. FIDA SOLUTIONS S.R.L

Obiectivul general al 
proiectului

•Diminuarea numărului de persoane care se află 
în abandon şcolar şi prevenirea apariţiei 
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul 
elevilor, folosind metode moderne de prevenţie şi 
corecţie, precum şi prin completarea portofoliului 
de măsuri deja existent cu noi rezoluţii, planuri de 
acţiune, instrumente informatice moderne (TIC şi 
materiale digitizate), programe educaţionale 
integrate, în contextul dezvoltării durabile a 
societăţii informaţionale bazată pe cunoaştere şi 
progres tehnologic.
•Activităţile derulate vizează, pe de o parte, a 
include şi a menţine elevii cu risc de părăsire 
timpurie a şcolii în sistemul public de educaţie prin 
furnizarea unor servicii educaţionale, de orientare 
şi consiliere atât pentru copii cât şi pentru părinţii 
lor şi, pe de altă parte, reintegrarea în educaţie a 
persoanelor care au abandonat studiile obligatorii. 
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Astfel, se elaborează o analiză de nevoi a grupului
ţintă, cadrele didactice care lucrează cu elevii din 
grupul ţintă beneficiază de cursuri de formare 
profesională, se derulează programe de tip “A 
doua şansă” - pentru elevii care sunt reintegraţi în 
mediul şcolar - şi programul “Învaţă -mă să învăţ” -
pentru elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii. 
Instrumentele de lucru se vor plia pe nevoile 
identificate şi vor facilita progresul şcolar.

Grupul țintă •Grupul țintă total este de 970 de persoane, 
beneficiare de serviciile din activităţile derulate, 
accentul punându-se pe grupurile vulnerabile 
(romi, persoane cu dizabilităţi, locuitori ai mediilor 
rurale etc.):

•610 persoane vor face parte din implementarea 
componentei preventive, din care:

•150 de persoane implicate în dezvoltarea 
programelor “A doua şansă” -reprezentate 
de personalul care lucrează cu persoane cu 
risc de părăsire timpurie a şcolii sau cu cei 
care se afla deja în abandon școlar
•230 de elevi cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii
•230 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de 
părăsire timpurie a şcolii:

•360 de persoane vor participa la acţiunile remediale/ 
corective

Activităţile relevante ale 
proiectului

•Management de proiect
•Informare si publicitate
•Elaborarea analizei de nevoi privind 
necesităţile specifice şi principalii factori de 
risc în domeniul părăsirii timpurii a şcolii în 
regiunile beneficiare, precum şi pentru 
identificarea de mijloace şi intervenţii în scopul 
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prevenirii abandonului şcolar.
•Desfăşurarea programului "Învaţă-mă să 
învăţ" pentru elevii cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii şi părinţii acestora. Programul presupune 
desfăşurarea întâlnirilor zilnice, după programul 
şcolar, între profesori/ traineri, elevii cu risc de 
părăsire a şcolii şi părinţii lor, cu scopul de a 
derula activități educaţionale dedicate 
conştientizării rolului esenţial pe care îl joacă 
educaţia în viitorul profesional al copiiilor. De 
asemenea, elevii şi părinţii sunt consiliaţi şi ajutaţi 
să găsească metode de a se menţine în şcoală. În
plus, elevii sunt ajutaţi la teme, sprijiniţi şi integraţi 
social în grupa din care fac parte. Se vor elabora 
materiale de sprijin vizând educaţia preventivă și 
programul de consiliere și orientare școlară și 
profesională.
•Proiectarea şi desfăşurarea programului 
pentru formarea şi perfecţionarea personalului 
pentru operaţiunile remedial/ corectivă şi 
preventivă. Acesta va beneficia de pregătire 
profesională de calitate, axată pe utilizarea 
instrumentelor inovative, TIC, folosirea aplicaţiei 
de prezentare a cursurilor (portalului), în scopul de
a fi în pas cu cele mai moderne abordări de lucru 
şi învăţare.
•Dezvoltarea şi derularea acţiunilor specifice 
pentru programul “A doua şansă”. Se vor 
sustine cursuri ce răspund, prin materia predată, 
modul de prezentare şi dificultate nevoilor 
specifice identificate.
•Dezvoltarea ofertei educaţionale şi a 
materialelor auxiliare suport
•Servicii de orientare, consiliere şi asistenţă 
educaţională în vederea prevenirii fenomenului
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de părăsire timpurie a şcolii.
•Elaborarea şi implementarea instrumentelor 
inovatoare utilizate în cadrul activităţilor 
preventive şi remedial-corective din cadrul 
proiectului -portal educaţional şi cursuri 
digitizate.

1.Scopul procedurii
Prezenta procedură  este elaborată  în  vederea selectării  grupului  ţintă  cuprins în

activitatea nr. 4 a proiectului POSDRU ID 140232 „Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul
viitor”: Desfăşurarea programului „Împreună la şcoală” pentru elevii cu risc de părăsire
timpurie a şcolii şi părinţii acestora din judetul Iasi.

2.Grupul ţintă (GT)
•Proiectul  se adresează următoarelor categorii  de persoane eligibile pentru a
face parte din GT:

•Elevi cu risc de părăsire a sistemului educaţional: aceşti elevi se află încă în
starea de normalitate în şcoală, dar sunt expuşi riscului de abandon şcolar şi
discriminărilor,  mai  ales  membrii  grupurilor  vulnerabile:  copiii  romi,
persoanele  cu  dizabilităţi,  persoanele  din  mediul  rural,  delincvenţii  juvenili
etc. De asemenea, GT va cuprinde copii din familii cu venituri foarte mici (mai
ales din mediul rural), respectiv ai căror părinţi nu pot reprezenta un sprijn în
continuarea şcolii,  aceştia  fiind  principalii  factori  influenţatori  identificaţi  în
urma analizelor efectuate - 230 elevi din judeţele Maramureş şi Iaşi
•Părinţii elevilor cu risc de abandon şcolar: una dintre principalele cauze ale
abandonului şcolar este neimplicarea părinţilor în activitatea şcolarului, lipsa
de interes şi de încurajare pentru parcursul şcolar al acestuia. Este, asadar,
esenţial ca părinţii să conştientizeze rolul lor real în evoluţia educaţională a
propriului copil, precum şi faptul că educaţia este cea mai bună şansă pentru
construirea unui viitor profesional de succes,ce asigură, pe termen lung un
nivel de trai decent - 230 părinţi din judeţele Maramureş şi Iaşi
•Persoane care au abandonat învăţământul obligatoriu, nu mai frecventează
şcoala şi  au cel  puţin  4 ani  în  plus faţă de vârsta specifică ultimei  clase
absolvite  -  360  persoane  (toate  persoanele  care  frecventează  cursurile
programului  “A doua şansă” din judeţul  Maramureş şi  Iaşi,  mediul  rural  şi
urban)
•Personalul care lucrează cu elevii în pericol de părăsire a sistemului şcolar
-se vor organiza cursuri de perfecţionare şi formare pentru această categorie
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în  vederea  sporirii  capacităţii  acestora  de  furnizare  a  unor  servicii
specializate, de calitate superioară-150 persoane

•Descrierea factorilor de risc
•nivelul de trai ( sărăcia): cei care au părăsit deja şcoala reprezintă deseori
una dintre principalele surse de venit pentru familie; în cazuri frecvente, cei
cu risc de abandon şcolar provin din familii foarte sărace, care îşi permit cu
greu să îi susţină în şcoală
•mediul de reşedinţă: cei din mediul rural sunt semnificativ mai predispuşi
abandonului  şcolar  datorită  nivelului  scăzut  de  educaţie  din  zona  unde
locuiesc, a mentalităţii  părinţilor lor, a distanţei  faţă de şcoală, a celorlalte
îndatoriri gospodăreşti necesare subzistenţei
•educaţia  părinţilor:  studiile  arată  că  persoanele  cu  părinţi  ce  nu  au
experienţa educaţiei de bază/ medie au un risc mult mai mare de abandon,
întrucat nu primesc încurajarea şi susţinerea necesară continuării instruirii
•rezultatele şcolare obţinute până în prezent: copiii ce obţin calificative/ note
mai  mici  sunt  mai  predispuşi  abandonului,  rezultatele  slabe  datorându-se
într-o  oarecare  măsură  absenteismului,  interesului  scăzut  şi  lipsei  de
susţinere părintească
•persoanele  aparţinând  unor  grupuri  vulnerabile  (persoane  cu  dizabilităţi,
minoritatea romă etc): acestea se confruntă deseori cu refuzul de a fi înscrişi
în şcoli, grădiniţe sau alte instituţii educaţionale, cu tratamente discriminatorii
primite de la profesori şi colegi

1.Organizarea şi  desfăşurarea procesului  de selecţie  a grupului  ţintă  pentru
derularea activităţii nr. 4: Desfăşurarea programului „Împreună la şcoală” pentru
elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi părinţii acestora

•Comisia de selecţie şi evaluare va fi formată din: responsabil de proiect -prof.
Elena  Manuela  Vlasie  (preşedinte  al  comisiei),  asistent  proiect Anca  Suzan
Achitenei (membru al comisiei) şi Camelia Tamas (secretar al comisiei).
•Principalele atribuţii ale comisiei de selecţie sunt:

•Preluarea scrisorii  de intentie  şi  a  notei  de fundamentare  a  unităţilor  de
învăţământ transmise în format scanat, cu semnătură şi ştampilă vizibile, pe
adresa de e-mail  cjraeiasi@yahoo.com sau ancasuzan@yahoo.com, până cel
mai târziu în data de 4 iulie 2014, orele 16.00.
•Evaluarea  administrativă  şi  calitativă  a  datelor  cuprinse  în  notele  de
fundamentare privind copiii  şi  părinţii  cu risc ridicat de părăsire timpurie a
şcolii pe baza criteriilor stabilite şi precizate în prezenta procedură
•Analiza  şi  corelarea rezultatelor  obţinute  cu  datele  statistice  existente  la
nivel judeţean privind absenteismul şi abandonul şcolar
•Întocmirea procesului - verbal de selecție
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•Afișarea rezultatelor selecției
•Consultarea  de  către  conducerea  unităţii  de  învăţământ  a  elevilor  şi
părinţilor privind participarea la activităţile proiectului  şi  înştiinţarea CJRAE
Iaşi în etapa de contestaţii privitor la refuzul unor elevi/ părinţi de a se implica
- retragerea candidaturii
•Rezolvarea eventualelor contestații/ retrageri
•Publicarea listei rezultatelor finale
•Realizarea raportului activității de selecție

•Persoanele  implicate  în  evaluarea  candidaturilor  la  procesul  de  selecție  vor
respecta următoarele reguli:

•Exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;
•Evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite;
•Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al participanților;
•Respectarea procedurilor și termenelor stabilite.

•Criterii  de selecţie.  Selecția grupului  țintă se va face respectând următoarele
criterii:

•Administrativ - presupune ca uităţile de învăţământ să transmită srisoarea
de intentie  şi  nota  de fundamentare  în  termenul  stabilit,  cu  semnătură  şi
ştampilă. Criteriul va fi notat cu calificativul ADMIS / RESPINS.
•Eligibilitate - grupul țintă trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate
prevăzute de proiect. Criteriul va fi notat cu calificativul ADMIS / RESPINS.
•Relevanţă  -  interes  şi  motivaţie  (10  puncte);  prezentarea a  minimum 10
cazuri care se încadrează la cel puţin 2 factori de risc cumulaţi (dintre cei
prezentaţi  în  descrierea  grupului  ţintă  eligibil),  factori  care  amprentează
negativ şansele de reuşită şcolară a elevului (10 puncte pentru fiecare caz);
pentru fiecare alte 10 cazuri prezentate în plus se acumulează suplimentar
20 puncte.
•Elevii din grupul ţintă frecventează clase ale învăţământului obligatoriu.

•Vor fi evaluate din punct de vedere al relevanței doar dosarele care au obținut
calificativul ADMIS la criteriile Administrativ și Eligibilitate.
•Punctajul obținut îl reprezintă media punctajelor acordate de către cei 3 membri
ai comisiei.
•Solicitarea va cuprinde:

•scrisoarea de intentie a unităţii de învăţământ semnată de către director şi
stampilată
•nota de fundamentare în care vor fi prezentate minimum 10 cazuri eligibile,
cu argumente doveditoare privind încadrarea la fiecare dintre factorii de risc
la care elevul este expus, semnată de către director şi stampilată.

•Etape de realizare a procesului de selecţie. Procesul de selecție a grupului țintă
în cadrul activității A4 se va realiza parcurgând următoarele etape:
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•Lansarea selecției - postarea de anunţuri la avizierul CJRAE Iasi, postarea
prezentei proceduri pe site-ul CJRAE Iasi.
•Transmiterea scrisorii  de  intentie  şi  a  notei  de  fundamentare  în  format
scanat,  semnat  şi  stampilat  pe  adresele  de  e-mail  cjraeiasi@yahoo.com,
ancasuzan@yahoo.com  până  cel  mai  târziu  în  data  de 4  iulie  2014,  orele
16:00.
•Evaluarea solicitărilor  -  se  va  realiza  de  către  comisia  stabilită  în  baza
criteriilor menționate anterior în ziua de 7 iulie 2014, până la orele 22.00. Se
vor stabili, pentru departajare, corelaţii cu situaţiile statistice judeţene privind
absenteismul şi abandonul şcolar.
•Afișarea  rezultatelor  selecției  -  se  va  afișa  lista  unităţilor  de  învăţământ
declarate admise în ziua de 7 iulie, până la orele 22.00, la avizierul  CJRAE
Iasi  menționând și perioada de depunere a contestațiilor;
•Consultarea  de  către  conducerea  unităţii  de  învăţământ  a  elevilor  şi
părinţilor privind participarea la activităţile proiectului  şi  înştiinţarea CJRAE
Iasi în etapa de contestaţii privitor la refuzul unor elevi/ părinţi de a se împlica
- retragerea candidaturii
•Depunerea contestațiilor  /  retragerilor-  8  iulie,  orele  9:00-11:00  la  sediul
CJRAE Iasi (str. Lascar Catargi nr 28,Iasi).
•Afișarea rezultatelor finale - se va afișa lista finală a unităţilor de învăţământ
admise ca  parte  a grupului  ţintă  pe  site-ul  www.cjrae-iasi.ro şi  la  avizierul
CJRAE Iasi în data de 8 iulie 2014.

1.Dispoziţii finale
În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, comisia de selecție și

evaluare trebuie să prezinte un raport  al  activității  de selecție,  la care se vor atașa
scrisorile de interes şi notele de fundamentare, contestaţiile, adresele de retragere.
Toate  documentele  aferente  procedurii  de  selectare  a  grupului  țintă  fac  parte  din
documentația  proiectului  și  vor  fi  gestionate  și  arhivate  conform  prevederilor
AMPOSDRU.
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