
 

 O.S.3 Asigurarea echității în educație, astfel încât copiii care 
aparțin unor grupuri dezavantajate, vulnerabile să aibă acces 
egal la o educație timpurie de calitate; 
 O.S.4 Creșterea accesului la educația antepreșcolară  și

crearea de oportunități educaționale pentru copiii cu vârste 
cuprinse între 0-2 ani, inclusiv pentru copiii aparținând 
categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii romi prin 
înființarea de noi creșe la nivelul comunelor Filipeștii de 
Târg, jud. Prahova și Poiana, jud. Dâmbovița; 
 O.S.5 Îmbunătățirea calității educației timpurii prin 

instruirea unui număr de 16 cadre didactice/personal expert și 
formularea de standarde sociale, cognitive și emoționale de 
dezvoltare. 

Rezultate asteptate: 
1 echipă de implementare instruită cu privire la obiectivele 

proiectului şi metodologia de implementare;  
   Evidenţa cheltuielilor şi rapoarte financiare realizate, 
cererile de prefinanțare, rambursare şi plată întocmite;   
 O comisie de achiziţii realizată;  

Proiectul este în concordanţă cu Programul Operațional 
Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 6 – 
Educaţie şi competenţe și răspunde nevoilor obiectivului 
apelului de proiect care vizează dezvoltarea implementării la 
nivel național a măsurilor destinate creșterii ratelor de 
participare la educație antepreșcolară a copiilor până la 2 ani. 
Prin obiectivele sale specifice proiectul contribuie la 
îndeplinirea OS 6.2 din POCU care urmărește creșterea 
participării la învățământul antepreșcolar 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. Prin urmare, proiectul se va adresa unui număr 
de 80 de copii din mediul rural, și anume din comunele 
Filipeștii de Târg, jud. Prahova șI Poiana, jud. Dâmbovița.

Mai mult, activitățile prevăzute în proiect se adresează și unui 
 număr de 30 de copii de etnie romă.

 Prin urmare, prin abordarea propus ă
vului Specific 6.2.  

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea 
serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Filipeștii de 
Târg, jud. Prahova și în comuna Poiana, jud. Dâmbovița prin 
măsuri integrate atât pentru părinți, cât și pentru copii, măsuri 
care pe termen mediu vor conduce la creșterea ratei de 
participare la educația antepreșcolară a copiilor de până la 2 
ani.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 
 O.S1. Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar 
în comunele Filipeștii de Târg, jud. Prahova și Poiana, jud. 
Dâmbovița prin sesiuni de informare, consiliere și educație 
parentală pentru un număr de 80 de părinți, dintre care 80 vor 
proveni din mediul rural, iar 30 vor fi de etnie romă; 
 O.S2. Dezvoltarea unui program de măsuri active de 
ocupare prin asistarea părinților/tutorilor care nu au loc de 
muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale pentru 
înregistrarea la SPO în vederea creșterii calității vieții 
familiilor ai căror copii vor fi înscriși în creșele înființate la 
nivel de proiect; 










 Comunicate de presă online, mape, afișe, pliante, bannere, 
pixuri inscripționate, blocnotes, roll-up, autocolante pentru 
active fixe; 

 80 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în 
grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate  și 80  de 
copii cu vârsta între 0-2 ani, neînscriși la cresă cu domiciliul  
în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, înregistrați în cadrul 

 80 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți 
plecați în străinătate capabile să identifice în urma sesiunilor 
de informare și consiliere nevoile copiilor antepreșcolari, 
precum și să recunoască importanța educației timpurii; 

 1 serviciu de sprijin pentru părinții/tutorii/persoanele care au 
în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate;  
 2 servicii de educație timpurie antepreșcolară înființate în 
comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova și comuna Poiana, 
jud. Dâmbovița;  
 2 servicii de educație timpurie funcționale; 
 16 cadre didactice/personal suport identificate în vederea 
asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de 
educație antepreșcolară înființate /dezvoltate la nivel de 
proiect;  
 16 cadre didactice/personal suport certificate în vederea 
asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de 
educație antepreșcolară înființate /dezvoltate la nivel de 
proiect. 

 

Grup țintă 
Grupul țintă este format din următoarele categorii:  
 Antepreșcolari; 
 Părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinț
plecați la muncă în străinătate; 
 Personal didactic din EÎCP (Educație și Îngrijire Copii 
Preșcolari). 
 Prin urmare, în etapa de elaborare a proiectului, s-a prevăzut 
înscrierea unui număr de 80 de copii cu vârsta cuprinsă între 
0-2 ani (40 de copii din comuna Filipeștii de Târg și 40 de 
copii din comuna Poiana). 

Valoarea proiectului:    4.148.785,75 lei, din care:  
- 3.526.467,86 lei fonduri FSE 
- 571.363,59 lei fonduri din bugetul national 

- 50.954,30 lei contribuție proprie 

Durata proiectului:  30 luni în perioada 24.12.2020 – 
23.06.2023. 

Beneficiari finali:  80 de copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani 
din comunele Filipeștii de Târg, jud. Prahova și Poiana, jud. 
Dâmbovița. 

Responsabil proiect: CRISTIAN ANTON -  tel: 
021.318.01.13, fax: 021.318.01.12, email: 
proiect.133072@gmail.com. 
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