


PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
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
Obiectiv 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;
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Titlu proiect: Scoala ADS Prahova
ID mysmis: 133456
Proiect implementat de ACS Smart Atletic in parteneriat cu Inspectaroratul Scolar Judetean Prahova si Eco Rural Consulting SRL



OBIECTIVUL GENERAL
Cresterea accesului la măsuri de educație pentru minim 600 copii/ tineri/adulți din jud. Prahova si judetele invecinate, care au abandonat
cursurile învățământului obligatoriu înainte de finalizarea acestuia, complementar cu formarea profesională specializată a minim 515
beneficiari din categoria personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează cu populații eterogene de cursanți, printr-un plan integrat
de actiuni de sprijin, axat pe urmatoarele directii: promovare, consiliere si orientare in cariera, sustinere educationala, psihologica, sociala
si civica, organizarea de programe ”A doua sansa” si formare continua.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Cresterea accesului la masuri de educatie pentru minim 600 de copii/tineri/adulti din Judetul Prahova si judetele invecinate, prin

masuri specifice, pe 3 directii:
a) promovarea programului ADS si a masurilor complementare
b) consiliere si orientare in cariera
c) sustinere educationala, psihologica, sociala si civica

2. Organizarea si furnizarea de programe ”A doua sansa” pentru un numar de cel putin 361 de copii/tineri/adulti din categoria celor care 
au parasit timpuriu scoala, pe cele 2 niveluri (invatamant primar si invatamant secundar inderior) precum si sprijinirea unui numar de 
cel putin 60 de tineri/adulti in obtinerea unei calificari profesionale

3.   Imbunatatirea competentelor, prin intermediul unui program specific de formare continua, pentru un numar de minim 515 beneficiari
din categoria personal didactic/de sprijin/didactic auxiliar, care predau la unitati de invatamant din judetul Prahova si care lucrează cu 
populații eterogene de cursanți, inclusiv copii și adulți cu niveluri diferite de educație, expuși consecințelor părăsirii timpurii a școlii, 
înainte de finalizarea educației obligatorii.



ACTIVITATI

A2. Sprijin pentru dezvoltarea programelor ADS
A2.1 Implementarea unui program specific de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, personalul de sprijin şi didactic
auxiliar

A3. Servicii de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii
A3.1. Dezvoltarea unui program de servicii de consiliere şi orientare a carierei pentru tinerii şi adulţii care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie

A4. Organizarea şi furnizarea programelor <<Scoala ADS>>
A4.1. Organizarea şi furnizarea programului ADS pentru învăţământul primar
A4.2. Organizarea şi furnizarea programului ADS pentru învăţământul secundar inferior

A5. Promovarea programului ADS şi a măsurilor complementare
A5.1. Derularea unei campanii integrate de promovare online si offline Scoala ADS Prahova

A6. Managementul proiectului
A6.1. Managementul proiectului

A7. Coordonarea parteneriatului
A7.1. Coordonarea parteneriatului

A8. Activităţi administrative
A8.1. Activităţi administrative

A1. Selectare şi menţinere grup ţintă
A1.1 Selectarea şi menţinerea grupului ţintă din categoria personal didactic din învăţământul
preuniversitar, personal de sprijin şi didactic auxiliar
A1.2 Selectarea şi menţinerea grupului ţintă din categoria tineri care au părăsit timpuriu şcoala, adulţi
care nu au absolvit învăţământul obligatoriu



✓ Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16
ani, care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare
clasei neabsolvite

✓ Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16
ani, care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei
neabsolvite

✓ Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani,
care nu au absolvit învățământul obligatoriu;

✓ Adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu;

GRUPUL TINTA



➢ se vor putea inscrie in cadrul programelor ADS invatamant primar si ADS

invatamant secundar inferior si vor putea absolvi astfel invatamantul obligatoriu.

➢ un pachet integrat de masuri de sprijin constand in rechizite, hrana, participare la

excursii

➢ un pachet personalizat de consiliere si orientare in cariera

➢ burse de merit - fondul total pentru burse fiind de 660.000 lei.

BENEFICII

PREMII - BURSE Pers Lei/pers Total

ADS primar N III & IV (cls 3&4) 120 900 108000

ADS secundar inferior An II (cls 7&8) 120 1000 120000

ADS secundar inferior An III (cls 9) 120 1200 144000

ADS secundar inferior An IV (cls 10) 240 1200 288000

600 660.000 lei

PACHETE HRANA Pers Pachete Total pachete

ADS primar N III & IV (cls 3&4) 120 90 10800

ADS secundar inferior An II (cls 7&8) 120 80 9600

ADS secundar inferior An III (cls 9) 120 80 9600

ADS secundar inferior An IV (cls 10) 240 80 19200

600 49.200



INSCRIEREA

Anexa 1.1
Cerere inscriere grup tinta - minori

Anexa 1.2
Cerere inscriere grup tinta - adulti

Anexa 2.1
Declaratie consimtamant prelucrare date personale

Anexa 2.2
Declaratie consimțământ prelucrare date personale

Anexa 3.1
Acord fotografiere inregistrare video

Anexa 3.2
Acord fotografiere inregistrare video

Anexa 4.1
Declaratie dubla finantare

Anexa 4.2
Declaratie dubla finantare

Anexa 5.1
Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 5.2
Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 6.1
Declaratie pe proprie raspundere etnie roma

Anexa 6.2
Declaratie pe proprie raspundere etnie roma

Anexa 7.1
Formular de inregistrare

Anexa 7.2
Formular de inregistrare

Anexa 8.1
Declaratie parinte



BENEFICII

➢ cursuri gratuite de formare continua (pana la 30 credite

transferabile)

➢ participare in cadrul unui program inovator social – Seminar ADS,

sub forma unui campus de 2 zile (cu servicii de cazare, masa,

transport asigurate)

➢ Lectori platiti in cadrul programelor „a doua sansa” – primar si

secundar inferior



INSCRIEREA

ANEXA TIPUL ANEXEI

Anexa 1 Chestionar de intentie si interes

Anexa aferente Etapei I preselectie GTAnexa 2 Cerere inscriere

Anexa 3 Acord GDPR

Anexa 4 Declaratie de evitare a dublei finantari

Anexe aferente Etapei II inscriere GT

Anexa 5 Declaratie pe propria raspundere

Anexa 6 Acord foto-video

Anexa 7 Angajament de respectare a conditiilor proiectului

Anexa 8 Formular de inregistrare individuala

sau

https://smartatletic.ro/scoalaADS

https://smartatletic.ro/scoalaADS

