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Prezentare proiect  

ȘANSA ESTE DE PARTEA TA! 

Cod SMIS 139584 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “ȘANSA ESTE DE PARTEA TA!” 

Axa prioritară 6: “Educaţie şi competenţe” 

Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3 

Beneficiar: ORAȘUL SEINI/ Contract POCU/784/24/139584 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare: 3.692.537,60 lei. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.613.686,84 lei. 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Obiectivul General al proiectului este stimularea participării la educație și prevenirea 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru 210  preșcolari și  elevi din județul Maramureș ai 

căror părinți sunt plecați în străinătate prin dezvoltarea unor servicii integrate (servicii de tip școală 

după școală, consiliere școlară și parentală, activități recreative ) însoțit de măsuri de sprijin material 

(materiale didactice, de igienă, tablete și rechizite pe timpul programului), precum și acordarea 

subvențiilor pentru participare acordate pe nivele de studiu. De asemenea, proiectul contribuie la 

îndeplinirea celor 2 obiective ale priorității de investiții: 

Obiectiv Specific 6.2.:Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor 

cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural.  

Proiectul contribuie la acest obiectiv prin faptul că prevede includerea în grupul țintă a 28 de 

preșcolari care vor participa la activitățile proiectului și vor beneficia de serviciile educaționale oferite 

prin proiect. 

Obiectiv Specific 6.3.:Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității 

romă și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. 

Prin activitățile desfășurate proiectul contribuie la prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin sprijinul 

acordat unui număr de 182 de elevi (din 210  persoane membre ale grupului țintă-GT) cu părinți 

plecați în străinătate aparținând minorității romă și elevii din mediul rural/comunitățile 

dezavantajate socio-economic. 

Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii destinate preșcolarilor și elevilor cu părinții 

plecați în străinătate, se realizează în urma încheierii parteneriatului reprezentat de ORAȘUL SEINI  

împreună cu LICEUL TEHNOLOGIC ,,ALEXIU BERINDE”, SEINI, având ca scop, asigurarea infrastructurii 

educaționale adecvate și a unor medii de învățare care să răspundă nevoilor specifice ale 

preșcolarilor și școlarilor cu risc de părăsire a școlii, prin abordări organizaţionale și pedagogice care 
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să-i atragă pe aceștia, caracterizate prin grupuri mici de studiu și trasee educaţionale și de pregătire 

profesională flexibile cu caracter inovativ. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

O1: Prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul primar, 

gimnazial și secundar  superior de calitate pentru un număr de 182  de copii prin dezvoltarea unui 

pachet integrat de servicii destinate lor. 

O2: Creșterea participării la învățământul preșcolar prin măsuri de sprijin acordat unui număr de 28 

de copii de vârstă preșcolară. 

O3: Promovarea importanței educației și îngrijirii copilului de către părinți în randul a 210 părinți prin 

campanii de promovare și activități de educație parentală și consiliere psihologică a părinților. 

CONTEXT 

Absența unuia sau a ambilor părinți poate fi asociată cu o serie de probleme sau cu 

neasigurarea unor nevoi ale copilului: -neglijarea alimentară (privarea de hrană, absența mai multor 

categorii de alimente esențiale creșterii, mese neregulate etc.); -neglijarea vestimentară (haine 

nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici sau prea mari, haine murdare); -neglijarea igienei (lipsa 

igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziți); -neglijarea medicală (absența îngrijirilor necesare, 

omiterea vaccinărilor și a vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise); -neglijarea 

locuinței (locuința prost întreținută, neîncălzită, risc de incendiu, mobilier absent sau aflat în stare de 

degradare, substanțe toxice aflate la îndemâna copilului etc.); -neglijarea educației (sub-stimularea, 

instabilitatea sistemului de pedepse și recompense, lipsa modelelor de învățare a abilităților de viață 

independentă, lipsa de urmărire și supraveghere a situației școlare). 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante și la 

soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă. Astfel, proiectul va furniza un răspuns adecvat, prin 

mijloace specifice, la provocarea generată de situația alarmantă privind copiii ai căror parinți sunt 

plecați la muncă în străinătate. Conform datelor oficiale, între 2009 și 2019, în România, s-au 

înregistrat un număr foarte mare de situații de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în 

străinătate. Un vârf în acest sens s-a înregistrat la nivelul anului 2016 (95.308 copii) urmat de o 

ușoara scădere până în 2019 (când s-au înregistrat 91.345 de copii aflați în această situație). Situația 

este cu atât mai îngrijorătoare cu cât măsurătorile oficiale nu acoperă și cazurile copiilor de vârstă 

antepreșcolară și ale celor neinscriși la școală sau aflați în stare de abandon școlar. 

JUSTIFICARE 

După aderarea  României la Uniunea Europeană migrația cetățenilor românilor spre țările 

dezvoltate ale Europei a luat amploare progresiv, astfel încât în momentul de față reprezintă un 

fenomen național foarte cunoscut și răspândit în toată masa de populație românească, indiferent de 

zona de proveniență (estică, vestică, nordică sau sudică) sau studiile deținute de persoana care 

parăsește momentan sau definitiv țara. 
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Plecarea unui număr mare de persoane în străinătate pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru 

căutarea unei salarizări mai consistente, în prezent se soldează cu un număr foarte mare de copii 

lipsiți de prezența părinților, lipsiți de comunicarea și afecțiunea lor directă, aspect cu importanță 

fundamentală pentru educația și dezvoltarea minorilor rămași acasă. 

Dezechilibre uneori dramatice se înregistrează mai ales în cazurile în care părintele care pleacă la 

muncă în străinătate este mama, unicul părinte sau la plecarea ambilor părinți. Nu de puține ori 

știrile prezintă astfel de cazuri aflate în situații dramatice sau care traverseaza astfel de situații.  

De multe ori tutela parentală nu este asumată de un membru adult al familiei, conform legislației, ci 

copilul este lăsat într-o formă de abandon mascat, la frate, soră sau chiar vecin de către părinții 

plecați la muncă în străinătate.  

La nivel național,în ianuarie 2018 Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 

și Adopție (ANPDCA) afirmă existența unui număr de 94.896 de copii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, în creștere față de decembrie 2015, când erau înregistrați 85.194 de copii. Tot conform 

cu ANPDCA se relevă că aproape o treime dintre copii erau complet lipsiți de grija părintească: 

20.560 aveau ambii părinți plecați, iar 12.770 proveneau din familii în care părintele unic susținător 

era plecat. Îngrijorător este și numărul copiilor aflați singuri acasă care au ajuns în sistemul de 

protecție specială: 3.931 (din care, 866 în centre de plasament și 580 în grija asistenților maternali). 

În aceeași perioadă Inspectoratele Școlare Județene (ISJ) indicau existența unui număr de 159.038 de 

copii cu părinții plecați în străinătate, considerându-se doar numărul copiilor integrați în sistemul de 

învățământ (preșcolari și școlari cu vârsta între 3-17 ani) și neincluzând copiii de vârsta 

antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală sau aflați în abandon școlar. 

Ministerul Educației Naționale în anul 2018 relevă următoarele procente valabile pentru copiii cu 

parinți plecați la muncă în străinătate, prin raportare la numărul total al copiilor, distribuiți astfel: 

Total copii din România fără părinți plecați – 3.539.840-95,7%; Total copii cu ambii părinți plecați - 

24.948- 0.7%; Total copii cu un singur părinte plecat-113.536-3,1%; Total cu părinte unic susținător 

plecat-20.554- 0,6%. 

Situația la nivel regional îmbracă următoarele aspecte, conform DGASPC,în anul 2018 regiunea cu cei 

mai mulți copii cu părinți plecați, este cea de Nord-Est, cu un total de 31.391copii, urmată de Sud-Est 

cu 16.402 copii și de Sud-Muntenia, cu un total de 13.825 de copii cu părinți plecați cuprinși în 

evidențele oficiale. 

ISJ Maramureș afirmă pentru anul 2018 următoarele procente: Copii lipsiți de grija 

părintească cu ambii părinți plecați sau părinte unic susținător- 34%; Copii lipsiți de grija părintească 

cu un părinte plecat-66%. 

În prezent (anul 2020),în județul Maramureș, conform ISJ Maramureș  există un total de 5287 de 

persoane eligibile pentru categoria de grup țintă-preșcolari/elevi(3-16 ani), din care 985 de copii 

provenind din familii în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, 356 de  copii 

provenind din familii în care părintele unic este plecat la muncă în străinătate, 3946 de copii 

provenind din familii în care un singur părinte este plecat la muncă în străinătate. 
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La nivelul Liceului Tehnologic Agricol ,,ALEXIU BERINDE ,, SEINI, în anul școlar 2019/2020 erau 

înregistrați 215 copii care aveau unul sau ambii părinți plecați în străinătate: 29 preșcolari, 55  de 

elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), 78 gimnazial (11-14 ani)și 53 secundar superior (14-16 ani). 

În acord cu datele prezentate se evidențiază necesitatea imperioasă că atenția comunităților, a școlii, 

a instituțiilor de protecție a copilului, cât și a acelor instituții sau organizații care pot oferi suport 

psihologic, educațional, material, financiar - să se focalizeze pe intervenții obiective, concrete, 

eficiente, tip proiect derulat pe mai mulți ani, care să angreneze oameni de specialitate și astfel să 

ofere un suport profesional, acestei categorii de copii și persoane. 

GRUPUL ȚINTĂ 

Județul Maramureș deține un bazin semnificativ de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate, fapt care face posibilă cumularea unui GT de minim 210 persoane potențiale 

beneficiare în cadrul proiectului propus, vizând servicii integrate destinate preșcolarilor și elevilor în 

vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii în 

județul Maramureș. 

Astfel,  pe baza datelor statistice relevante  la nivel județean și regional ,  a datelor obținute 

de la ISJ Maramureș, precum și din datele pe care le deține Partenerul, respectiv,  LICEUL 

TEHNOLOGIC ,,ALEXIU BERINDE, SEINI, menționate în analiză,   s-a identificat  grupul țintă cuprinzând 

categorii de persoane eligibile pentru activitățile vizate de proiect , după cum urmează: 28 preșcolari, 

182 elevi și 210 părinți. 

Din cadrul grupului țintă bazin, pe baza unei metodologii de atragere și selecție  a grupului țintă, 

proiectul se va adresa următoarelor categorii de persoane eligibile pentru a face parte din grupul 

țintă:  

1) Preșcolari- 28 persoane. Proiectul urmărește creșterea participării la învățământul ante-preșcolar 
și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând 
minorității romă și a celor din mediul rural. 

2) Elevi din învățământul primar (6 – 10 ani) -54 persoane; gimnazial (11-14 ani) -78 persoane și 
secundar superior (14-16 ani)-50 persoane.  

3) Părinți/tutori/persoană care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate-210 
persoane.  

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL PROGRAMULUI 

A.1. Managementul proiectului și monitorizarea activităților. 

A.2. Promovare (informare & publicitate). 

A. 3. Identificarea, selectarea și menținerea grupului țintă. 

A.4.“Mă informez, îmi protejez copilul!”- Campanie de promovare a obligațiilor ce revin părinților 
atunci când pleacă din țară. 

A.5. "Șansa este de partea ta" - program flexibil de educație de tip Școală după școală. 
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A.6. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație prin susținere materială și financiară. 

A.7. “Ai carte, ai parte”– servicii de orientare, consiliere și asistență educațională pentru elevi din 
învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani). 

A.8. "Diferiți și, totuși, egali" - activități specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților 
sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor 210 elevi/preșcolari. 

A.9. "Școala pentru școală" - crearea unei "Școli de duminică". 

A.10. Prin joacă învățăm și ne dezvoltăm. 

A.11. Grădinița estivală. 

A. 12. - Arta de a fi părinte. 

A.13. Viața în comunitate -activități extra curriculare. 

A. 14. ,,Dor de tine,,-Servicii suport pentru îmbunătățirea relației părinte-copil. 

A. 15. “ÎMPREUNĂ ACASĂ”- Parteneriat pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate. 

A.16. Activități administrative. 

REZULTATELE PREVIZIONATE 

R1. -  Un proiect bine gestionat din punct de vedere financiar și tehnic se vor rambursa peste 85% 
bugetul inițial al proiectului. 

R2. - 2 conferințe de lansare și de închidere a proiectului realizate. 

R3. - 28 preșcolari , 54 elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), 78 gimnazial (11-14 ani) și 50 
secundar superior (14-16 ani), - 210 Părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați 
la muncă în străinătate SELECTATI , MONITORIZATE ȘI MENȚINUTE în cadul activităților. 

R4. - Rezultate : 300 de persoane vor participa la campania de informare asupra obligațiilor legale 
care le revin părinților la plecarea din țară și efectele plecării părinților asupra copiilor. 

R5. - 182 elevi participă la activitatea ,,ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”. 

R6. - 210 de subvenții acordate, 210 tablete și pachete cu rechizite, materiale de igienă acordate. 

R7. - 182 de elevi consiliați. 

R8. - 210 preșcolari și școlari participă la taberele educative. 

R9. - 182 de elevi participă la ,,Școala de duminică,,. 

R10.- 28 preșcolari participanți la activitatea ”Prin joacă învățăm și ne dezvoltăm”. 

R11. - 28 preșcolari participanți la activitatea ,,Grădinița estivală”. 

R12. - 210 de părinți consiliați. 

R13. - 182 elevi participă la acțiuni de voluntariat. 
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R14.  - 210 de copii și elevi comunică prin intermediul canalelor electronice cu părinții plecați în 
străinătate. 

R15. - Minim 4 parteneriate încheiate și respectate. 

TRANSFERABILITATEA REZULTATELOR 

Implementarea proiectului va avea drept consecință firească acumularea unei experiențe 

importante la nivel de know-how pe multiple paliere în lucrul cu copiii care au părinți plecați la 

muncă în străinătate. Această experiență va fi transferată prin intermediul unor seminarii și ateliere 

de lucru la care vor fi invitați reprezentanți ai ISJ MM, ai DGASPC MM, IPJ MM,  membri ai 

comunității, cadre didactice de la unitățile de învățământ din zonă, membri ai unor asociații profilate 

pe educație, reprezentanți ai asociațiilor de părinți și reprezentanți ai mass-media locale și centrale. 

O componentă importantă a sustenabilității proiectului se va reflecta în relația cu 

comunitatea. În acest sens, vor avea loc ședințe de lucru între membri ai echipei de implementare a 

proiectului, reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți  ai unităților de învățământ din 

județul Maramureș, ONG-uri de profil, în vederea realizării unei Strategii comune pentru identificarea 

și aplicarea  soluțiilor optime în prevenirea și diminuarea fenomenului de abandon școlar. 

 


