
 

 

FISA DE PROIECT 
OS 6.2 - Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolara 

 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program Programul Operational Capital Uman -  POCU 

Autoritate de 
Management 

MFE – DG PO CU 

Alocare totala 
apel 

► 164.000.000 euro (contributia UE+ contributia nationala), din care: 
 123.657.242 euro pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, 

Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia) 

 18.520.892 euro pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov)  

Termen 
depunere 

► TBD. Ghid in consultare publica pana la data de 25 iulie 2018 

PROIECT:  

Finantare 
nerambursabila 

Valoarea eligibila a unui proiect este de maxim: 

► 539.812,19 euro, pentru regiunile mai putin dezvoltate,  
► 700.266,94 euro pentru regiunea Bucuresti Ilfov. 
 
Procent finantare nerambursabila: 
► 100% pentru ONG-uri; 
► 95% pentru beneficiari privati; 

► 98%/85% institutii publice; 

Durata de 

implementare 
► maxim 24 luni 

Nivel 

implementare 
► toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei 

Aplicanti 
eligibili 
 

► Ministerul Educatiei Nationale si agentii, structuri/alte organisme aflate in 

subordonare/coordonare si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei 

si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar 
► Institutii de invatamant (ISCED 0) acreditate, publice si private, din reteaua 

scolara nationala 
► Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, 

publici si privati 

► Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale) 
► Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale 
► APL cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar 
► ONG 

Grup tinta 
eligibil 
 

► Ante-prescolari 
► Parinti / tutori / persoana care are in grija copilul cu parinti plecati la munca in 

strainatate 
► Personal didactic din EICP (Educatie si Ingrijire Copii Prescolari). 
 

Grup tinta (GT) minim: 

► 5 grupe anteprescolari nou infiintate (50 copii: 0-2 ani) 
► Min. 20% din GT sa fie copii care provin din familii in care parintii/reprezentantul 

legal se incadreaza cu venitul mediu brut lunar cumulat intre 0-224 lei,  
► Min. 30% din GT sa fie copii care provin din familii in care parintii/reprezentantul 

legal se incadreaza cu venitul mediu brut lunar cumulat intre 225-699 lei. 

 
20% GT trebuie sa fie format din grupe de cresa situate in localitati din mediul 
rural/zone periurbane dezindustrializate/zone dezavantajate socio-economic. 
 
GT trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
► anteprescolarii: 
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[1] Copii de 3 ani neîmpliniți la data ieșirii din proiect 

 au domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare selectata prin proiect; 

 la intrarea in proiect sa aiba varsta intre 0-2 ani[1];   
 la intrarea in proiect, nu erau inscrisi intr-o cresa.  

► parinti/ tutori ai anteprescolarilor: 
 au domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare selectata prin proiect; 
 sunt parinti/ tutori ai anteprescolarilor vizati prin proiect. 

► personalul didactic din invatamantul preuniversitar: 
 sunt angajate intr-o institutie de educatie de nivel anteprescolar/prescolar 

localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detin o calificare 
didactica specifica care poate fi utilizata in domeniul educatiei de acest nivel, in 
urma formarii de competente profesionale suplimentare in cadrul proiectului; 

 pot fi implicate in derularea activitatilor destinate GT; 

Activitati 
eligibile 

Scopul - participarea la invatamantul anteprescolar si prescolar in special a grupurilor cu 
risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii Roma si a 

celor din mediul rural, prin: 
1. Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar, furnizarea de servicii de 

informare si consiliere a parintilor, programe de educatie parentala, inclusiv masuri 
de acompaniere si de asigurare de sprijin financiar.  

Masurile de acompaniere vor fi minime si se vor limita strict la aria stimularii participarii 
la invatamantul anteprescolar;  
2. Asigurarea resurselor umane calificate, inclusiv prin incurajarea mobilitatii 

personalului didactic prin  scheme de mobilitate profesionala, asigurarea unor 
programe de mentorat; 

3. Asigurarea/ dezvoltarea si utilizarea de noi servicii si materiale de invatare, 
in special pentru copiii apartinand minoritatii Roma si copiii cu dizabilitati; 

4. Promovarea de bune practici in aria facilitarii accesului la  Ingrijire si Educatie 
Timpurie a Copiilor (Early Childhood Education and Care), valorificand rezultatele 

unor proiecte/programe initiate/dezvoltate in parteneriat, inclusiv la nivel 
transnational. 

 
Dezvoltarea resurselor didactice pentru invatamantul anteprescolar va avea in 

vedere: 
► Infiintarea/functionarea/sustinerea financiara a unor crese sau a unor grupe de 

educatie si ingrijire anteprescolari in cadrul gradinitelor existente; 

► Elaborarea de seturi de materiale curriculare auxiliare pentru invatamantul 
anteprescolar, inclusiv pentru invatamantul special, conform tipului sau gradului de 
dizabilitate diagnosticata; 

► Incurajarea modurilor creative de predare-evaluare, centrate pe nevoile de invatare 
ale copiilor. 

 
Se va avea in vedere si sprijinirea familiilor cu dificultati economice, marginalizate, cu 

educatie scazuta etc., prin: 
► activitati de educatie parentala,  
► campanii de constientizare pentru a promova participarea parentala la educatia si 

ingrijirea timpurie a copiilor,  
► asigurarea serviciilor de mentorat pentru grupuri vulnerabile. 

Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuielile eligibile directe: 
► Cheltuieli salariale inclusiv contributii manager de proiect si personal implicat in 

implementarea proiectului;  

► Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in proiect 
(transport, cazare, diurna); 

► Cheltuieli cu deplasarea pentru grupul tinta (cazare, transport) 
► Cheltuieli pentru expertiza si consultanta (realizare de studii, cercetari de piata, 

servicii specializate: formare profesionala, consiliere, servicii medicale etc.) 
► Cheltuieli cu servicii organizare evenimente si cursuri de formare 
► Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru 

implementarea proiectului; 
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► Cheltuieli cu achizitia de materii prime si materiale, materiale consumabile etc.; 

► Cheltuieli cu achizitia de active necorporale (licente, aplicatii informatice etc) 
► Cheltuieli cu hrana (grup tinta); 
► Cheltuieli cu asigurarea utilitatilor; 
► Cheltuieli cu inchirierea (sedii, depozite, vechicule, echipamente); 
► Cheltuieli de leasing fara achizitie; 

► Subventii/premii; 
► Cheltuieli de tip FEDR (reabilitare/modernizare constructii, echipamente, avize, 

instalatii etc). 
 
Cheltuieli eligibile indirecte – rata forfetara  de 15% din costurile directe eligibile cu 
personalul care nu fac obiectul subcontractarii. 

 
Plafoane cheltuieli: 
► Cheltuielile privind dezvoltarea resurselor didactice si sprijinirea familiilor - max. 

359.259,85 euro; 

► Cheltuielile pentru infiintarea unei grupe noi de cresa – max. 8.350 euro; 
► Cheltuielile pentru servicii de educatie (remuneratia unui educator-puericultor, 

precum si resursele educationale necesare) / grupa de anteprescolari - 28.174 euro; 

► Cheltuielile de ingrijire a anteprescolarilor pe grupa  de 10 anteprescolari (cheltuielile 
de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si 
cazarmament, materiale igienico-sanitare, inclusiv cheltuielile aferente platii salariilor 
pentru personalul de ingrijire angajat in cresa):  
 Regiune mai putin dezvoltata: 189.600 lei;  
 Regiunea Bucuresti-Ilfov: 319.200 lei 


