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PREAMBUL 

In cadrul contractului de finantare  POCU/140/4/2/114560,  Școala  Gimnazială  
Podgoria Partener 2 , desfățoară activități extracurriculare. 

 
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „COMUNITATEA SE 

DEZVOLTĂ - O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA” constă în reducerea numărului de 
persoane aflate in r isc de sărăcie și excluziune socială din  comunitatea marginalizată a 
comunei Podgoria, județul Buzău, prin implementarea de măsuri integrate. 

Proiectul contribuie la obiectivul specific al POCU prin reducea disparităților de 
dezvoltare economică și socială a unui grup de 560 de persoane dintr-o comunitate 

marginalizată și restul comunităților. 
De asemenea, urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

oricărei forme de discriminare prin asigurarea oportunității de dezvoltare a întregului 
potențial individual, indiferent de originea socială sau  etnică, prin dezvoltarea abilităților, 
cunoștințelor și experienței necesare. 

 
2. Scop 

 
Scopul prezentei proceduri este de a descrie procesul de selecţie a copiilor inscrisi in 

grupul țintă care au participat la activități extrașcolare și vor primi subvenții. 
 
 

Scopul prezentei proceduri este în concordanţă cu obiectivele generale și specifice ale 
proiectului care vizează acordarea de 155 de subvenții. 

 
 

3. Domeniul de aplicare 
 

Prezenta procedură se aplică persoanelor înscrise și acceptate în cadrul grupului 
țintă, copii cuprinși in invățământ in clasele I-VIII care frecventează activitățile 
extracurriculare. 
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4. Documente de referință 
 
• Legea educației naționale nr. 1 din 2011 
• Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ 
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al 

entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018. 
• Anexa 7_Linii directoare metodologie acordarea premiului pentru calitate în 

educaţia incluzivaă, a GS-CS CPP nr 5 POCU OS 6.5 

• Contractul de finanţare POCU şi acte adiţionale ulterioare; 
 

5. Descrierea procedurii 
 

5.1. Dispoziții generale 
 

Art. 1 Școala Gimnazială Podgoria, în calitate de partener in cadrul proiectului „Comunitatea 
se dezvoltă – O șansă pentru Podgoria, în cadrul cererii de finanţare are prevăzută acordarea 
de 155 subvenții copiilor cuprinși in grupul țintă la activități extracurriculare. Aceasta se acordă 
în funcție de: rezultatele școlare îmbunătățite obținute pe perioada acordării sprijinului, număr 
diminuat de absențe nemotivate, de corigențe, eliminarea repetenției la persoane din grupul țintă, 
participarea în procent de 80% la activități extracurriculare dezvoltate/furnizate în proiect etc. 

 
Art. 2 Pot participa la procesul de selecție copiii care indeplinesc cerințele menționate mai 

sus. 
 

Art. 3 Beneficiari ai subvenției sunt 155 de copii cuprinși in grupul țintă și care au participat la 
activitățile organizate in cadrul subactivității  3.2. Furnizarea de programe extracurriculare 

(cresterea stimei de sine, educatie interculturala, educatie pe masuri de sanatate si igiena) .Pot 

fi beneficiari și copii inscriși in centru de zi dar care au participat la activitățile menționate mai 
sus. 

 

 
Art. 4 Se vor acorda maxim 155 de subvenții in valoare de 150 lei /lună 

 
Art. 5 Selecția grupului ţintă în vederea acordării subvenției se va face prin concurs de 
dosare, pe baza criteriilor de selecție prezentate în prezenta procedură, acordându-se 

acces tuturor copiilor din grupul ţintă, indiferent de rasă, etnie, gen, religie. 
 

 
 
 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

 

 
Pentru acordare subventiilor sunt eligibile persoanele care indeplinesc cumulativ 
urrnatoarele criterii: 

 
 

• fac parte din grupul tinta al proiectului: conform cererii de finantare aprobate, 

• participarea  in procent  de  minim  80%  la activitati  In proiect, 

• au dosarul complet cu actele care dovedesc apartenenta la grupul tinta: 
 

1. Cerere de inscriere in grupul țintă; 
2. Acord parinti elevi minori; 

3. Declaratie privind apartenenta la GT; 

4. Declaratie privind evitarea dublei finantari; 

5. Declarație  privind  evitarea conflictului de interese  
6. Copie carte identitate copil (daca este cazul); 

7. Copie carte identitate parinti; 

8. Copie certificat de nastere copil; 
 
 

Dosarul de solicitare a subventiei de catre elev trebuie sa contina urrnatoarele: 

• Cerere de solicitare a subventiei; 

• Contul de banca. 
 

• Adeverinta de elev eliberata de scoala din care sa reiasă situația școlară a elevului ( 
absențe nemotivate, corigențe, rezultate școlare. 

 

Art. 6 Dosarele vor fi verificate și selectate privind eligibilitatea de către comisia de selecție. 
Comisia de selecție va fi alcătuită din: 
 

- Manager de proiect- aprobă dosarele-  

- Coordonatorul partenerului 2, Școala Gimnazială Podgoria- avizează dosarele- 

- Experți educație extracurriculare, centru - verifică dosarele 

- Responsabil financiar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

 

 
 

 
 
DISPOZIȚII FlNALE 

 
• Subventiile vor fi plătite de către Școala Gimnazială Podgoria beneficiarilor de subvenții 
eligibili,   la momentul  existenței  disponibilului  de bani in  contul  proiectului. 
• Subvenția va fi achitată după  finalizarea  activității  in  cadrul proiectului. 

 

• Lista cu copiii eligibili va fi publicată la avizier si pe site-ul  școlii. 
 

• Posibilele contestații se pot depune de către părinți sau tutori legali, in termen de 5 zile de la 
publicare pe baza unei cereri, inregistrată la secretariatul școlii.  
 

• Contestațiile vor fi rezolvate de o comisie formată din:  
 

Președinte: un reprezentant al partenerilor (desemnat de către managerul proiectului) 
       Experți educație extracurriculare, centru ( alții decît cei din comisia de evaluare a dosarelor) 
       Expert finaciar 
 

• Listele cu persoanele beneficiare ale subventiilor, procesele verbale de acordare a 

subventiilor, precum si documentele  financiar-contabile  aferente,  fac parte  din  

docurnentatia proiectului  și vor fi gestionate de catre Școala Gimnazială Podgoria si arhivate 
conform prevederilor legale. 

• Subventiile se vor acorda  in contul fiecarui  membru  al grupului  tintă  sau tutore,  

doar prin virament bancar in situații excepționale prin  mandat  poștal. 
 

 Prezenta procedura va fi publicata pe site-ul proiectului www.sansa-podgoria.ro in 
consultare publica, eventualele observatii putand fi realizate la adresa de e-mail: 
scoala.podgoria@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sansa-podgoria.ro/
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