
 

 

 

 

 
 

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

2020 

Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiții 10i 

Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 

Apelul de proiecte: POCU 74/6/18/ PROGRAMUL-ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 

Titlul proiectului: „Hai la școală! O șansă pentru viitor” 

Cod MySMIS:  106735 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 

 

ANUNȚ 
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani anunță demararea proiectului POCU 

74/6/18/ prin PROGRAMUL-ȘCOALĂ PENTRU TOȚI „Hai la școală! O șansă pentru 

viitor”. 

 

Obiectiv general:  

O.G. Stimularea finalizării învăţământului obligatoriu (prevenirea abandonului şcolar) şi 

îmbunătăţirea ratei succesului şcolar pentru copiii din grupurile dezavantajate  

Obiective specifice.  

O.S 1 Creşterea, timp de 10 luni, a incluziunii şi reuşitei educaţionale pentru 533 de copii de 

etnie rroma  

O.S  2 Creşterea participării la educaţie a celor 48 de copii înscrişi în cele 4 grădiniţe (Lupeni, 

Crividia/Vulcan, Ciopeia/Sântămaria Orlea, Călan)  pe parcursul anului şcolar 2007/2008.  

O.S. 3 Îmbunătăţirea, pe durata implementării proiectului, a asistenţei educaţionale de 

specialitate pentru 307 copii cu cerinţe educative speciale.  

O.S 4 Creşterea cu cel puţin 30, a numărului de persoane care finalizează cursurile 

învăţământului primar, până la sfârşitul anului şcolar 2008.  

O.S 5  Promovarea principiilor educaţiei incluzive, timp de 10 luni în cele 8 şcoli pilot. 

Rezultate 

30 % din totalul elevilor implicaţi au avut indicatori şcolari îmbunătăţiţi (absenteism 

redus, abandon şcolar redus, comportament îmbunătăţit, salt calitativ, promovabilitatea 

şcolară)  

307 copii integraţi în învăţământul de masa 

 30 % integraţi din punct de vedere social  



10 ore sprijin remedial/saptamana .  

672 de copii dezavantajaţi vor participa la activităţi interculturale  

80 de copii participanţi la Tabăra de vară de la Costeşti  

un film realizat, intitulat “Educaţia pentru toţi şi pentru comunitate” 

Grupul ţintă al proiectului este format din 1700 persoane , provenite din 6 categorii de grup țintă, 

astfel: 

A) Antepreșcolari – 60 copii cu vârste intre 2-3 ani 

B) Preșcolari  - 200 copii cu vârste intre 3-6 ani;  

Elevii vor fi organizați in  13 grupe  in vederea desfășurării activității de tip școală după școală 

pentru cei 200 copii ( in medie 15 copii /grupă), 

 In categoria copii preșcolari vor fi selectați copiii care: 

o au domiciliul pe raza orașelor Călan, Petroșani, Vulcan și comunei Crișcior sau a 

satelor aparținătoare 

o Au vârsta între 3 – 6 ani. 

Având in vedere ca toți copiii sunt eligibili, in vederea departajării vor avea prioritate copiii care: 

 nu sunt înscriși la grădiniță;  

 sunt înscriși la grădinița dar frecventează grădinița ocazional;  

 Provin din familii sărace,sau cu părinți cu nivel scăzut de educație, sau familii 

rome, sau sunt copii  lipsiți de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor părinți, 

sau cu dezabilități. 

C) Elevi cu risc de părăsire a școlii– 540 elevi care se confruntă cu riscul abandonului școlar, 

aceștia vor fi organizați in 27 grupe cu 20 elevi in medie / grupă),  din 3 categorii de elevi, anume:  

I. Elevi înmatriculați la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani (cu domiciliul in 

municipiul Petroșani sau in zonele limitrofe, elevi provenind din familii sărace; elevi lipsiti 

de ocrotirea părintească a unuia sau ambilor părinți; elevi cu rezultate școlare slabe la 

învățătură, cu absențe nemotivate sau care nu au promovat anul școlar; elevi aparținând 

minorității rome sau cu cerințe educative speciale ): 

140 elevi  din care: 50 elevi ciclu primar, 

         40 elevi ciclu gimnazial  

50 ciclul inferior al liceului – clasele 9-10 )  

II. Elevi înmatriculați  in cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan (cu domiciliul in 

municipiul Vulcan sau in zonele limitrofe, elevi provenind din familii sărace; elevi lipsiți 

de ocrotirea părintească a unuia sau ambilor părinți; elevi cu rezultate școlare slabe, cu 

absențe nemotivate sau care nu au promovat anul școlar; elevi aparținând minorității rome 

sau cu cerințe educative speciale, elevi cu domiciliul in mediul urban) 

180 elevi din care:  90 ciclu primar  

         90 elevi ciclu gimnazial 

III. Elevi înmatriculați  in cadrul Liceului Tehnologic ”Crișan” Crișcior (cu domiciliul in 

Comuna Crișcior sau in zonele limitrofe, elevi provenind din familii sărace; elevi lipsiți de 

ocrotirea părintească a unuia sau ambilor părinți; elevi cu rezultate școlare slabe, cu absențe 

nemotivate sau care nu au promovat anul școlar; elevi aparținând minorității rome sau cu 

cerințe educative speciale, elevi cu domiciliul in mediul rural) 

110 elevi din care: 

- 30 elevi ciclu primar  

- 40 elevi ciclu gimnazial  

- 40 elevi din clasele 9-10 

IV. Elevi înmatriculați în cadrul Liceului Tehnologic ”Ovid Densusianu” Călan (cu 

domiciliul in orașul Călan și zonele limitrofe, acordându-se prioritate elevilor provenind din 

familii sărace;elevi lipsiți de ocrotirea părintească a unuia sau ambilor părinți; elevi cu 



rezultate școlare slabe, cu absențe nemotivate sau care nu au promovat anul școlar; elevi 

aparținând minorității rome sau cu cerințe educative special) 

110 elevi din care: 

- 30 elevi ciclu primar  

- 40 elevi ciclu gimnazial  

- 40 elevi din clasele 9-10 

D) Tineri care au părăsit timpuriu școala/adulți care nu au finalizat învățământul minim 

obligatori formata din 200 de persoane, din care 

- 11 tineri cu vârsta cuprinsa intre 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala si au depășit 

cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite 11 din care - 1 persoana cu 

domiciliul in localitatea Petroșani sau comunele limitrofe,5 persoane cu domiciliul in 

localitatea Vulcan sau comunele limitrofe, 5 persoane cu domiciliul in localitatea Călan 

sau comunele limitrofe  

- 27 tineri cu vârsta cuprinsa intre 12-16 ani, care au părăsit timpuriu școala si au depășit 

cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite,  din care - 12 persoane cu 

domiciliul in localitatea Petroșani sau comunele limitrofe, 3 persoane cu domiciliul in 

localitatea Vulcan sau comunele limitrofe, 12 persoane cu domiciliul in localitatea Călan 

sau comunele limitrofe  

- 68 tineri de 16 – 24 ani care au un loc de munca, dar nu au absolvit invatamantul minim 

obligatoriu din care - 40 cu domiciliul in localitatea Petroșani sau comunele limitrofe, 12 

cu domiciliul in localitatea Vulcan sau comunele limitrofe, 10 cu domiciliul in localitatea 

Călan sau zonele limitrofe, 6 cu domiciliul in comuna Crișcior sau zonele limitrofe  

- 94 adulți intre 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu, din care - 29 cu 

domiciliul in localitatea Petroșani sau comunele limitrofe, 20 in localitatea Vulcan si 

zonele limitrofe, 35 persoane cu domiciliul in localitatea Călan sau zonele limitrofe si 10 

cu domiciliul in localitatea Crișcior sau zonele limitrofe. 

 E)  Părinți/tutori ai antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor cu risc de parasire 

timpurie a școlii. Aceasta categorie de grup țintă este formată din 

- 400 părinți din care: 

 • 50 persoane, părinți ai copiilor antepreșcolari (50 cu domiciliul in localitatea Călan) 

• 180 persoane, părinți ai copiilor preșcolari ( 50 din localitatea Petroșani, 38 din 

localitatea Vulcan, 56 cu domiciliul in Călan si 36 din comuna Crișcior)  

• 170 persoane, părinți ai elevilor cu risc de parasire a a scolii (65 din localitatea 

Petroșani, 45 din Vulcan si comunele limitrofe, 35 din Călan si 25 din comuna 

Crișcior) 

 F) Personal didactic și din echipele manageriale: 260 cadre didactice și 40 membri 

ai echipelor manageriale 

 
Director 
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