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Proiect POCU 
O NOUĂ ŞANSĂ PRIN EDUCAȚIE ŞI FORMARE 

 
Proiect co-finanţat din Fondul Social European  

prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
 

 
BENEFICIAR: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 
POCU/665/6/23/135746 

COD MySMIS 135746 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 

Componenta 1: Măsuri de educaţie de tip A Doua Şansă – regiuni mai puţin 
dezvoltate 
Operaţiunea: OPERAŢIUNE COMPOZITĂ OS 6.4, 6.6 

 

Prioritatea de investiții: 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în 

educație și formare 

 
Obiectivul specific O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala 
și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare, inclusiv prin programe de tip A doua șansă și programe de formare 
profesională. 
Obiectivul specific O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din 
învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
 
Partener: Casa Corpului Didactic Constanţa – cu rol de a implementa şi coordona 
activităţile de formare 
 
Valoarea totală a Contractului de finanțare: 9,491,302.15 lei  
Nr. OIR POSDRU SE 7363/31.03.2021 

Perioadă de implementare: 01.04.2021 – 31.12.2023 
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Scopul proiectului 
 creşterea numărului de copii / tineri din categoria celor care au părăsit timpuriu 

şcoala din judeţul Constanţa care sunt reintegraţi în sistemul de educaţie formală 
şi care finalizează, cel puţin, ciclul aferent nivelului la care sunt reînscrişi prin 
facilitarea accesului la servicii integrate, adaptate nevoilor acestora, de tip “A 
doua şansă” şi complementare, inclusiv de retentive în şcoală (sistemul 
educaţional). 

 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 

1. Asigurarea accesului la educaţie pentru 450 de copii / tineri din judeţul 
Constanţa care nu au absolvit ciclul de învăţământ obligatoriu (nivel primar), 
dintre care minimum 110 de etnie romă. 
2. Asigurarea accesului la educaţie pentru un număr de 150 de tineri/ adulţi din 
judeţul Constanţa care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (nivel secundar 
inferior), dintre care minimum 40 de etnie romă. 
3. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru 515 persoane (personal 
didactic/ personal de sprijin şi didactic auxiliar implicat în implementarea 
măsurilor de prevenire şi de corectare a părăsirii şcolii) pe componenta de 
formare ”A doua şansă” (inclusiv competenţe specifice pentru integrarea şi lucrul 
cu persoane cu nevoi educaţionale speciale). 
4. Asigurarea accesului la servicii integrate de consiliere şi orientare a carierei 
pentru 600 de persoane. 
5. Dezvoltarea unor măsuri inovatoare de reintegrare în sistemul educaţional si 
de prevenire a abandonului scolar – printr-un sistem de screening mobil pentru 
depistarea şi intervenţia timpurie în cazurile (cu grad sporit de risc) de abandon 
şcolar. 

 
REZULTATE PRECONIZATE 

A. 600 de persoane din judeţul Constanţa care sunt reînscrise în sistemul 
de educaţie şi formare, respectiv:  

 450 de copii / tineri din judeţul Constanţa care nu au absolvit ciclul de 
învăţământ obligatoriu (nivel primar), dintre care minimum 110 de etnie 
romă reintraţi în sistemul de educaţie şi formare; 

 150 de tineri/ adulţi din judeţul Constanţa care nu au absolvit 
învăţământul obligatoriu (nivel secundar inferior), dintre care minimum 40 
de etnie romă reintraţi în sistemul de educaţie şi formare. 

 
 
 



 

 

PROIECT CO-FINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

O NOUĂ ŞANSĂ PRIN EDUCAȚIE ŞI FORMARE - 135746 

 

 

Cele 600 de persoane din judeţul Constanţa trebuie să se încadreze în 
următoarele categorii de grup ţintă: 

 tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, 
care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei 
neabsolvite; 

 tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care 
nu au absolvit învăţământul obligatoriu; 

 adulţi, cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul 
obligatoriu. 

Proiectul contribuie la atingerea rezultatului “Rata crescută a persoanelor din 
categoria celor care au părăsit timpuriu şcoala care reintră în sistemul de educaţie şi 
formare”.  

 
B. Două programe de tip A doua şansă (un program nivel primar şi un program 

nivel secundar inferior) funcţionale la nivelul judeţului Constanţa. 
Prin dezvoltarea celor 2 programe remediale de tip ADS şi furnizarea lor pentru 

cei minimum 600 de beneficiari, proiectul contribuie la atingerea rezultatului ”Servicii 
funcţionale integrate de tip A doua şansă, diversificate şi extinse la nivel naţional pentru 
copii/ tineri care au părăsit prematur şcoala”. 

 
C. 515 persoane încadrate în categoriile personal didactic/ personal de 

sprijin şi auxiliar, echipe de management ale şcolilor participante la 
cursuri de formare în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi oferirii de servicii 
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.  
Dintre care, personal didactic/ personal de sprijin care şi-a îmbunătăţit nivelul de 

competenţe/ certificate – 464 (min 90%). Proiectul contribuie la atingerea rezultatului 
“Competenţe îmbunătăţite ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi 
a unei şcoli incluzive”. 

Dintre minimum 515 de cadre didactice, personal de sprijin şi auxiliar, 
propunerea este ca cel puţin 90% să aibă competenţe dezvoltate şi certificate în 
domenii cu relevanţă pentru ADS, astfel încât să asigure o abordare cât mai aproape de 
nevoile reale ale beneficiarilor, să aibă capacitatea de a adapta conţinuturile nivelului 
participanţilor la programe remediale de tip ADS şi să poată folosi inclusiv metode 
moderne de predare pentru a atrage şi menţine interesul participanţilor. Cadrele 
didactice vor avea competenţe îmbunătăţite în domenii precum:  

 metode de lucru nonformale cu copii şi tineri; 
 metode şi materiale educaţionale specifice lucrului cu copii/ tineri cu CES 

(inclusiv autism);  
 practici TIC cu impact în lucrul cu grupul ţintă. 
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D. 60 tineri/ adulţi care obţin o calificare la finalizarea programelor de tip A 

doua şansă – minimum 10% din 600;  
Minimum 60 dintre tinerii/ adulţii înscrişi în programul corectiv de tip ADS, nivelul 

secundar inferior, vor obţine o calificare la finalizarea programului, parcurgând cele 720 
de ore de pregătire. 

În acest sens, vor fi identificaţi parteneri de practică şi potenţiali angajatori 
pentru aceştia, ţinându-se cont de nevoile existente pe piaţa muncii. Având în vedere 
specificul activităţilor din judeţul Constanţa, vor fi avute în vedere calificări specifice 
zonei, în special în domeniul HORECA şi în domeniul naval. 
 
 
Comunitățile în care va fi implementat proiectul 
 

1. Municipiul Constanţa: Liceul Teoretic Decebal și structura Şcoala Gimnazială Nr. 36 

“Dimitrie Ştiubei” Constanța 

2. UAT Cobadin: Liceul Cobadin şi structurile Şcoala Gimnazială Nr. 1 „Pericle 

Martinescu" Viişoara, Şcoala Primară Nr. 2 Conacu  

3. UAT Băneasa: Liceul Teoretic Băneasa şi structurile Şcoala Gimnazială Nr. 1 Făurei, 

Şcoala Primară Nr. 2 Negureni 

4. UAT Dobromir: Liceul Tehnologic “Radu Prişcu” Dobromir şi structurile Şcoala 

Gimnazială Nr.1 Văleni, Şcoala Primară Nr.3 Lespezi, Şcoala Primară Nr. 2 Dobromir 

Deal 

5. UAT Hârşova: Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova 

6. UAT Ovidiu: Liceul Tehnologic “Ion Podaru” Ovidiu şi structura Şcoala Gimnazială 

Nr. 3 Culmea 

7. UAT Medgidia: Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Medgidia 

8. UAT Mangalia: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia 

9. UAT Cernavodă: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cernavodă 

 


