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CINE SUNTEM ? 
 
 

DATA  ÎNFIINŢĂRII :   4 iulie 2003 
 
SCURT ISTORIC  
In 1998 ,CERESS a fost creat, prin  UPM / Programul PHARE SESAM,ca și structură componentă a Asociației 
”Sprijiniți  Copiii”, calitate în care a asigurat monitorizarea implementîrii pentru 14 proiecte În  RegIunile Centru 
si Nord Vest.  
Gradul de dezvoltare atins a condus la transformarea în ONG de sine stătător în anul 2003, data de la care s-a 
implicat în  atragerea de resurse pentru dezvoltarea comunitatilor rurale.  
Asociatia CERESS a actionat   în calitate de solicitant sau beneficiar în peste 20  de proiecte al caror scop a fost 
creșterea nivelului de incluziune prin facilitarea accesului de educație, formare  și servicii sociale.   
 
SCOPUL: Perfecționalizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale și perfecționalizarea specialiștilor din 
domneiul social. 
 
NUMĂRUL DE MEMBRI FONDATORI:  8 , din care 5 persoane fizice și 3 juridice  
 
NUMĂR DE SALARIAŢI:  10 
ECHIPA: 

 Responsabil financiar 
 Coordonator activități 
 Responsabil educație timpurie 
 Consilier orientare in carieră 
 Psihopedagog 
 Animator socio- educativ 
 Asistent social 
 Formator 
 Educatori specializați (2)  

 
VOLUNTARI:  20 
 
PARTENERI , ASOCIAȚI ȘI  COLABORATORI:   8  parteneri;  2 parteneri asociați;  20 colaboratori 
 
DOMENII  PRINCIPALE DE ACTIVITATE:  

 intărirea capacității de organizare și  de acțiune a sectorului neguvernamental;   
 furnizarea de servicii integrate de dezvoltare a resurselor umane;  
 educație timpurie pentru copii antepreșcolari și preșcolari ;  
  informare, educare și responsabilizare civică a copiilor și tinerilor;  
 organizarea timpului liber al copiilor, tinerilor și adulților  

  

STRUCTURA TERITORIALĂ  
 Sediul administrativ: Alba Iulia, Calea Moților, nr. 16, jud Alba Telefon: +40 258 813 800 
 Sediu social: Comuna Pianu, str. Cloșca, nr. 244, jud. Alba,  Telefon: +40 258 761 79 
 Email: ceressalba@yahoo.com 
 Site : www.ceressalba.ro 
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PROIECTELE ANULUI 2020  
 

1. Aspecte generale  
Încercările aduse de Pandemia  COVID 19 au generat  acțiuni de adaptare a activității CERESS la condițiile impuse de 
starea și urgență și de cea de alteră, dar cu eforturi foarte mari am reușită să ne îndeplinim toate angajamtele luate 
față de finanțatori, parteneri și  beneficiarii . 
În anul 2020 am avut trei tipuri de proiecte  de care au beneficiat sute de copii și adulți din zona noastră țintă , respectiv 
județul Alba , cu precădere localități rurale.  

Denumirea proiectelor  Tipul 
proiectelor  

Finanțator  Rolul CERESS  

1. Măsuri integrate de 
incluziune școlară în 
satele de munte  

Proiect în 
implementare  
 

FSE prin POCU 
2014-2020, 
Axa 6. 

Partener cu responsabilități în asigurarea de 
resurse umane și administrarea finaanțării 
primită pentru desfășurare a 7 activități din cele 
9 ale proiectului   

2.Studiu privind analiza 
interesului pentru 
antreprenoriatul social în 
22 de Unități 
Adminsitrativ Teritoriale  

Proiect în 
implementare  

Resurse proprii 
CERESS și 
parteneri  

Inițiator proiect , calitate care a impus 
proiectarea  etapelor , acțiunilor și 
instrumentelor de culegere de date, aplicarea 
acestora în teren și atragerea de resurse pentru  

3.Complex de servcii 
integrate  Pianu  

Proiect în 
etapa de 
sustenabilitate  

Resurse proprii 
CERESS 

Partener pentru etapa de sustenabilitate, 
calitate în care am asigurat resursele necesare 
pentru funcționarea structurile fixe și mobile . 

 
2. Prezentarea proiectelor 

 
2.1. ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”  
2.1.1 Date despre finanțator și programul  operațional  
Contract POCU/74/6/18/103810 
Finanțator : FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competente 
Valoarea proiectului : 6.120.057,13 lei din care valoarea gestionată de asociația CERESS este de 2.163.035,25 lei. In 
anul 2020 veniturile au fost de 615.151 lei. 
Obiective  specifice ale programului pe  care le susuținem în zona țintă:   
6.2 Creșterea participării la învățămăntul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timprie 
a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural  
6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru 
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul 
rural/comunitățile dezavantajate socio-economic 
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 inclusive 
Data începerii proiectului: 12.09.2018  
Data finalizării proiectului: 11.07.2021  
 
2.1.2  Partenerii și zona țintă  
Proiectul are la bază un parteneriat format Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia, Asociația Centrul de Resurse pentru 
Servicii Sociale – CERESS Alba și Comuna Pianu. Totodată, s-au alăturat demersului nostru, în calitate de parteneri 
asociați, școlile din Pianu și Săsciori. 
 
Satele țintă: Pianu de Jos, Pianu de  Sus, Strungari, Plaiuri, Purcăreți, Mărgineni, Mugești, Călene, Pleși, Tonea, Loman,  
Capâlna, Săsciori - sate  care fac  parte din Zona Montanta Defavorizată, ~teritoriu special, de interes național amplasat 
la altitudini medii de peste 600 de metri~, asa cum prevedea  Memorandumul de dezvoltare al zonelor montate  2014-
2020 



  

  

  
 

2.1.3 Justificarea și obiectivele  
In zona noastră  țintă, cumulul de nevoi a generat un risc sporit de abandon școlar, mediocritate educațională  și  
excludere socială, motiv pentru care solutia propusă este una integrată , iar justificarea alegerii noastre este data de 
mai mulți factori, iar cei mai relevanți  au fost :  
- proiectarea intervenției cu structuri fixe și mobile permite să acționăm asupra cauzelor,  nu a efectelor,  care 
generează abandon școlar și să aplicam principiul ”serviciile urmeaza copiii, nu copiii serviciile”;  
- intervenția integrată și adaptată la particularitățile  satelor țintă, și anume :  

▪ unde există servicii suport le –am susținut să  funcționeze pentru un număr cat mai mare de 
copii din grupurile țintă 

▪ unde nu sunt servicii le –am creat   în  funcție de nevoi direct în sate/structurile școlare; 
▪   unde se practică învățământul  simultan si nu există personal de sprijin am deplasat  o unitate 

mobilă care să  furnizeze servicii suport necesare creșterii calității  actului educational 
 
 
 
 
 



Intervenția noastră a avut  la bază caracterisitci, probleme și soluții așa cum sunt acestea prezentate mai jos:  
 

Caracteristicile 
zonei 

Probleme Soluții  

1. Scăderea 
populației școlare 
 

Închiderea unor grădinițe și /sau  școli din 
satele Plaiuri, Purcareti,  Margineni, Mugești, 
Călene,Tonea, Plesi , Căpîlna. 

Asigurarea, timp de 34   de luni , a resurselor 
de funcționare pentru Campusul școlar 
Strungari unde avem bneficiari din 3 UAT. 

2.Practicarea 
transhumanței 

Pe munte , din păcate, prioritare sunt 
animalele , nu copiii!  Riscuri de tot felul 
marchează viața celor mici, dar și a celor mai 
mari dintre copii care primesc sarcini și 
responsabilități peste capacitățile lor fizice și 
psihice. 

Înființarea unei Zone prioritare  pentru 
educație- Vârful Recea unde deplasăm o  
echpă multidisciplinară  pentru a desfășura 
acțiuni de supraveghere, joacă organizată, 
educarea deprinderilor de igienă și  învățare, 
mai ales  socială, pentru  copiii între 2-5 ani.  

3.Practicarea  
învățământului 
simultan în peste 
80 % din școlile 
țintă  

Timp mai redus de predare/ascultare ( 50 de 
minute se împart la 2, 3, sau 4 clase diferite). 
Eficacitate redusă din cauza diferențelor de 
vârstă, capacități de memorare/ învățare/ 
ascultare etc. 

Înființarea Rețelei rurale  de integrare școlară, 
unitate mobilă formată din specialiști care se 
deplasează în școlile țintă și susțin cunoașterea 
și valorificarea potențialului individual al 
elevilor (psihopedagog; asistent social; 
sociolog, consilier de orientare în carieră). 

4.Nu există 
programe 
remediale 
/complementare 
de învățare  

Elevii cu deficit educațional nu au un cadru 
organizat de susținere în procesul de 
învățare/recuperare școlară și social, desi 
majoritatea dintre ei au deficit educational și 
sunt marcați de analfabetism functional.  

Programul Școala după școală  (ȘDȘ) – asigură 
: evaluarea deficitului educational, 
supraveghere și îndrumare în efectuarea 
temelor; recuperare pentru elevii cu dificultăți 
cognitive; încurajarea lecturii independente; 
autocunoaștere,  socializare etc. 

5.Grădinițele nu 
au grupe cu 
program prelungit 

Dificultăți  ale părinților în supravegherea, 
îngrijirea și educarea copiilor  de la ieșirea din 
grădiniță (orele 12,00) și până revin de la locul 
de muncă, activitățile agricole etc.   

Înființarea Programului ” Grădinița după 
grădiniță” asigură servicii  de supraveghere, 
îngrijire, servirea mesei de prânz și petrecerea 
timpului liber într-un cadru organizat, în 
intervalul 12,00-16,00. 

6. Nu există creșe 
sau alte servicii de 
îngrijire și educare 
pentru copiii sub 3 
ani  

Părinții  nu au soluții la reânceperea activității 
după terminarea concediului de creșterea a 
copilului. Această problemă este mai des 
întâlnită în familiile în care nu există bunici 
/sau nu au timp datorită specificului muncii 
din agricultură. 
 

Înființarea unui Centru de zi  pentru ante 
preșcolari la Pianu de Jos. Asimilat creșelor, 
centrul asigură  servicii de supraveghere, 
îngrijire și educație și  timpurie. 

Obiectivul general 
 Să dezvoltăm timp, de 34 de luni, un mecanism local de măsuri integrate care să contribuie la creșterea calității 

educației în 9 structuri școlare din satele izolate de munte din județul Alba. 
Obiectivele  specifice 

 Dezvoltarea unui sistem integrat de identificare, înregistrare și susținere  a 240 de copii  din 13 sate izolate de 
munte să frecventeze învățământul ante-preșcolar și preșcolar. 

 Promovarea accesului egal la învățământul școlar primar și secundar de calitate pentru 500  de elevi din 13 
sate izolate de munte. 

 Dezvoltarea  competențelor transversale pentru 65 de cadre didactice din școlile asociate la proiect,  în 
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, relaționate cu  nevoile elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.1.4  Structurile fixe ale proiectului  

Sate  Structuri  fixe  Beneficiari planificați  Asumate  și de 
CERESS 

Pianu de Jos  Centrul de zi pentru copii ante preșcolari 2 grupe cu 14 copii   

Loc de petrecere a timpului liber  Copiii din comunitate  

Grădinița după grădiniță  1 grupă cu 10 copii   

Școala după școală  1 grupă cu 12 elevi   

Pianu de sus  Grădinița după grădiniță  1 grupă cu 10 copii   

Școala după școală  1 grupă cu 12 elevi   

Răchita Grădinița pe Roți   2 grupe  cu 20 de copii  

Școala după școală  1 grupă cu 12 elevi   

Loman  Școala după școală  1 grupă cu 12 elevi   

Căpâlna  Școala după școală  1 grupă cu 12 elevi   

Strungari  Campus  școlar  43 de elevi ai Școlii 
gimnaziale Strungari 

 

 
2.1.5  Structurile mobile ale proiectului  

Sate  
țintă  /  
4 UAT 
Pianu, Săliște, 
Săsciori 
Cugir  

Structuri mobile, de tip caravană 

Unitate mobilă de 
identificare și înscriere a 
copiilor  în sistemul de 
învățământ timpuriu  ( 
0-5 ani)  

Căruța cu jocuri și jucării- 
acțiuni mobile de 
valorificare a jocului ca și 
principal mijloc de educație 
timpurie ( 2-5 ani) 

Rețea rurala de 
integrare 
școlară   de  ( 6-
14 ani) 

Zona prioritară 
pentru educație -
Recea ( 2-5 ani)  

Asumate și de CRESS  DA DA DA  DA 

Pianu de Jos     

Pianu de Sus     

Strungari      

Purcăreți      

Plai      

Răchita      

Săsciori     

Căpâlna     

Loman      

Tonea      

Pleși      

Mugești      

Călene      

 
2.1.6  Indicatorii proiectului 

Indicatori Valori 
aprobate  

Realizat 
31.12.2020 Denumire ID UM 

Personal didactic/ personal desprijin care și-a îmbunatațit nivelul de 
competențe/ c e r t i f i c a t 

4S86 pers 65 15 

Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație (EICP), din care - Copii 0-2 ani, din care: -Din 
zona rurală 

4S87.1.2 copii 20 18 

Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație (EICP), din care: - Copii 3-5 ani, din care: Din 
zona rurală 

4S87.2.2 copii 220 182 

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație, din care: Elevi din învațământul primar (6-10 
ani),din care: zona rurală 

4S91.1.2 elevi 320 225 

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 
programe de educație ,din care: Elevi din învațământul gimnazial 
(11-14ani), din care: - Din zona rurală 

4S91.2.2 elevi 180 141 

Total   805 581  

 



2.1.7 Activități, subactivități pentru copii,  elevi și cadre didactice  în care Asociația CERESS are responsabilități  
 
Notă: Având în vedere specificul proiectului, respectiv relaționarea planului de activități cu structura anului școlar , 
raportul prezintă  intervențiile din anii școlari 2019-2020 și 2020 – 2021 , semestrul I. 
 

Activitatea 5. Servicii comunitare integrate pentru copii ante-preșcolari și preșcolari (2-5 ani)  

5.1 Centrul de zi 
pentru copii 
antepreșcolari, 
Pianu de Jos ( 
structură 
asimilată creșelor) 

Serviciul pentru antepreșcoari s-a organizat și funcționează într-un spațiu pus la dispoziție de 
Comuna Pianu . Clădirea a fost reparată și dotată   conform standardelor din domeniu, iar 
CERESS  este furnizorul acreditat să administreze creșa și să asigure toate serviciile de îngrijire 
, supravehere și educație timpurie pentru cel puțin 14 copii cu vârsta între 2-3 ani, 5 
zile/săpătămână/8 ore pe zi. 

    
5.3 Grădinița 
pe roti Răchita 

Subactivitatea se adresează unui număr de 20 de copii care frecventează Grădinița din Răchita, 
sat în care ponderea copiilor de etnie roma este de peste 65 %.  Activitățile se desfășoară după 
programul școlar, timp 4 ore în feicare zi lucrătoare din săptămână.Servicii furnizate sunt 
specifice grupelor de grădiniță cu program prelungit : supraveghere, odihnă, joc, socializare, 
masa d eprânz, somn/ odihnă de după amiază  

 
5.4 Grădinița 
după grădiniță 
Pianu de Jos și 
Pianu de Sus   

Organizată în două grupe cu program prelungiat, subactivitatea  Grădinița după grădiniță se 
adresează copiilor  preșcolari din comuna Pianu. Activitatea  se desfășoară 5 zile/ săptămână, 
4 ore/zi și cuprinde acțiuni de îngrijire, odihnă,  educație prin joc și socializare. Copii primesc 
hrană caldă sub formă de catering, rechizite și alte materiale   de învățare și igienă personală.  

   
5.5 Caruța cu jocuri și 
jucării- acțiuni mobile de 
valorificare a jocului ca 
și principal mijloc de 
educație timpurie  

Este o subactivitate compusă din  acțiuni mobile de valorificare a jocului ca și principal 
mijloc de educație timpurie pentru preșcolari. Pe baza unui plan de lucru, se deplasează 
în satele  țintă o echipă de animatori, jucării și alte materiale educative prin care se 
susține educația în aer liber prin joc, competiții, mișcare, colaborare și implicare.. 

   



5.6 Zona 
prioritară de 
educație 
timpurie ( 2-5 
ani) Recea 

Subactivitate care susține înființarea unei ”zone prioritare de educație ” pe Vârful Recea, zona în 
care practică transhumanța familiile din 8 sate în care își au domiciliul copiii din grupul nostru 
țintă. În această zonă se deplasează experții proiectului pentru a oferi servicii de îngrijire, 
animație socio educativă și sprijin pentru acomodarea copiilor cu noul ciclu de învățământ în 
care urmează să intre. 

 
Activitatea 6, Rețea rurală de incluziune școlară 

A6.2 Caravana 
de incluziune 
școlară prin 
animație socio-
educativă. 

Animația socio educativă este mijlocul prin care susținem  incluziunea școlară și socială  pentru 
elevii din grupul nostru tintă. In timpul semesterelor școlare caravana se deplasează  în fiecare 
din cele 9 structuri școlare țintă. Tipurile de animație se adaptează  la nevoile identificate în 
teren, iar planul de deplasare se face în funcție de acestea și numărul de elevi din fiecare 
structură școlară și zona de transhumanță. 

    
A6.3 Unitate 
mobilă de 
sprijin pentru 
educatie de 
calitate. 

In timpul  semestrelor scolare , actiunile au loc  în școlile din 9 sate țintă, iar în vacanța de vară  
pe Varful Recea. Timp de 5 zile pe saptamană,   echipa formată din   2 asistenți sociali, consilier 
de orientare școlară și   psihopedagog funizează servicii și măsuri  de integrare scolara  ( 
evaluarea nevoilor, informare socială,  consiliere socială și școlară ; asistență psihopedagogică 
pentru alfabetizare funcțională ; consileire vocațională etc.   Totodată, prin colaborarea cu 
antrprenori din zona țintă au loc  ”lecții altfel” ,adică sub formă de ateliere pratice, lucrative prin 
care susținem dezvoltarea inițiativei private și a creativității.  

A6.4 Loc de 
petrecere a 
timpului liber – 
Pianu de Jos 

În Pianu de Jos  s-a  amenajat , prin proiect,   un loc de petrecere a timpului liber pentru copii 
într-un spațiu pus la dispoziție  Comuna Pianu. Aici au loc  activități de educație în aer liber- joacă 
organizată, sport, animație socio- educativă, competiții etc.  Acțiunile se desfășoară atât   în 
timpul semestrelor școlare, cât și în vacanță, iar experții implicați sunt  animatorii socio- educativi 

 
A 6.5 Excursii 
educaționale 

Un loc aparte in atingerea indicatorilor l-au avut cele 5 excusii educaționale la care au participat 
199 de beneficiari care au frecventat cursurile celor două școli – parteneri asociați in cadrul 
proiectului - respectiv  Școala Gimnazială Săsciori și Școala Gimnazială Pianu. Excursiile s-au 
desfășurat pe un traseu stabilit prin cererea de finanțare a proiectului, cuprinzând localitățile 
Alba Iulia, Aiud, Turda şi Cluj Napoca în care se află obiective turistice care să le dezvolte 
cunoștiințele din domeniul isoriei, religiei, geografiei, bilogiei, artei: Cetatea Alba Carolina; 
Muzeul de Științe Naturale (Aiud), Salina Turda și Gradina Botanica Cluj Napoca.  Precizăm faptul 
că mai mult de jumătate dintre beneficiari s-au aflat la prima ieșire de acest gen și mai ales  



din comunitatea de domiciliu. Pe parcursul celor 5 excursii beneficiarii au fost insoțiți de o echipă 
formată  din experți ai proiectului și voluntari – cadre didactice care își desfășoară activitatea in 
cele două școli  asociate. Impresiile beneficiarilor au fost cuprinse in jurnalul fiecărei excursii, 
acesta consituind o modalitate de dezvoltare a capacității de exprimare a faptelor, trăirilor, 
sentimentelor prin mesajul scris 

 
Activitatea 7. Campus școlar Strungari 

7.2  Asistarea 
diferențiată a 
beneficiarilor 
în cadrul 
campusului  

In cadrul campusului se asigură   un pachet integrat de servicii în functie de structura/ structurile 
pe care  le frecventează  beneficiarii. Gama de servicii  cuprinde: identificare de nevoi  individuale 
şi familiale; îngrijire, igenizare; educaţie diferenţiată; consiliere /orientare; reprezentare de 
interese; asistenta psihopedagogica;  socializare şi petrecere a timpului liber; cazare cu carcater 
saptamanal; reintegrare  scolara si sociala; pregatirea si servirea mesei. 

 
Activitatea  8 Școala după școală ( ȘDȘ)  

8.2 
Organizarea și 
funcționarea 
grupelor SDS 

Programul SDS se  organizează cu  4 grupe la nivelul ciclului primar în patru structuri școlare din 
comunele Pianu și Săsciori . Sunt planificate acțiuni în intervalul orar 12.00 – 16.00 , timp de 
patru zile pe săptămână. Servicii furnizate: supraveghere, îndrumare în efectuarea temelor, 
alfabetizare funcțională, remediere pentru copii cu dificultăți de învățare. Beneficiarii primesc   
masa de prânz în sistem de catering, precum și alte produse de igienă personală, recizite și 
materiale de învățare . 

    
Activitatea  9.2 Program de dezvoltare a competențelor transversale ale cadrelor didactice 

9.2  Curs de 
perfecționare 
profesională a 
competențelor 
transversale 

Subactivitatea  vizează organizarea a 5 serii de curs cu durata de 84 de ore/ serie în baza unei 
programe analitice de pregătire. Tematicile  prevăzute sunt : Dezvoltarea instituțională a școlii; 
Managementul clasei” și ”Relația școală familie- comunitate” .  
În anul 2020 s-a desfășurat o serie pentru 15 cadre didactice  care după absolvirea programului 
au primit feicare o subvenție în sumă de 1500 lei pentru a desfășura  Mini-proiectul educațional 
elaborat în timpul curusuluidin Fiecare cadru didactic care frecventează cursul va beneficia de o 
subvenție în valoare de 1500 lei care are drept scop de a asigura resurse financiare cadrelor 
didactice pentru procurarea de materiale suport necesare aplicării practice a cunoștințelor 
acumulate în timpul orelor teoretice ale cursului. Rezultatele obținute la curs și la clasă datorită 
subvenției și frecventării cursului este Târgul de mini-proiecte. Acesta reprezintă o aplicație 



elaborată pe baza unei structuri cadru ( Fișa mini-proiectului ) despre care se va afla la demararea 
cursului. 

Experți CERESS implicați în activitățile descrise :  
-Coordonator proiect ; Responsabil educație timpurie; Asistent social; Consilier de orientare școlară, 
Psihopedagog ; Animator socio educativ; Educatori specializați  ( 2 ); Instructroi educatori ( 4) , Formator . 
 

 
 

Fișa cadru de diseminare a rezultatelor obținute la Centrul de zi pentru copii antepreșcolari 

 
1. Precizări generale 

Centrul de zi pentru copii antepreșcolari  este structură a Asociației CERESS , motiv pentru care prezentăm detaliat 
activitatea desfășurată.  Centrul este organizat într-un spațiu dat în folosință  asociației de către Comuna Pianu , din 
domeniul public. Spațiul  este structurat și amenajat cu respectarea reglementărilor legale referitoare la unități de 
îngrijire de tip creșă. Suprafața totală a spațiului este de 180 mp, iar compartimentarea asigură individualizarea 
încăperilor destinate activităților personalului angajat și a celor destinate copiilor: sală pentru acțiuni educative, 
dormitoare, oficiu pentru servit masa, vestiare, grupuri sociale, izolator, holuri de acces și locuri de depozitare. 
Totodată, centrul dispune de curte și spațiu verde pentru activitățile în aer liber.  
Dotarea centrului respectă normativele referitoare la tipul, conținutul, numărul, dimensiunile și cromatica mobilierului, 
jocurilor, jucăriilor, planșelor și a altor materiale instructiv –educative. 
Capacitatea maximă aprobată este pentru 14 copii, organizați în 2 grupe, iar Asociația CERESS a făcut demersurile 
necesare pentru acreditarea organizației ca și furnizor de servicii sociale.  Totodată s-a primit autorizația de  înființare 
a centrului din partea Consiliului local, conform HG 1252/2012. 
 
2. Criterii de eligibilitate și punctaje pentru selectarea beneficiarilor  
 

Nr. 
crt.  

Criterii Eligibilitate  Punctaje de 
selectare 

1.  Domiciliul stabil sau viză de flotant a părinților în satele Pianu de Jos, 
Pianu de Sus, Strungari, Purcăreți, Plaiuri 

 - 

2.   Sunt luați in evidență în grupul țintă al proiectului ”Măsuri integrate de 
incluziune școlară în satele de munte 

 - 

3.  3 ani impliniți până la 1 noiembrie- an școlar curent  5 p 

4.  3 ani împliniți până la 1 februarie - an școlar curent  4 p 

5.  3 ani impliniți după 1 februarie - an școlar curent  1 p 

6.  Statutul părinților 
pe piața muncii 

1 părinte angajat   1 p 

1 părinte plecat în străinătate pe o perioadă mai 
mare 6 luni 

 1 p  

7.  Sprijin din partea 
bunicilor /alți 
membri ai familiei 

Bunic/alt membru al familiei care poate 
supraveghea copilului 

 -1p 

Bunică/alt membru al familiei care poate 
supraveghea copilul  

 -1p 

8.  Alte situații sociale  Familie monoparentală   1p 

Membri în familie cu boli cronice /handicap   1p 

Alte situații (nivel redus de educație părinți, violență 
domestică, situație materială precară etc.)  

 1p 

9.  Număr de frați cu 
vârsta 0-5 ani 
aflați în întreținere 
în familie 

1 frate  1 p 

2 frați   2 p 

3 frați   3 p 

10.  Implicarea beneficiarilor/părinților in perioada furnizării serviciilor la 
distanță și/ sau vacanțe  

 1p 

 
 
 
 
 
 



 
3.Modalități de acțiune în cadrul grupelor centrului 

Elemente de 
conținut  

Descriere detaliată  

3.1.Scurt 
istoric  
 

În luna martie 2019, conform Planului de implementare, au fost demarate serviciile în cadrul 
Centrului de zi pentru copii antepreșcolari Pianu de Jos, structură asimilată creșelor și înființată în 
baza prevederilor legale din acest sector de activitate. A fost prima creșă din mediul rural din 
județul Alba și mai este cunoscută și sub sintagma ”creșa din șură”, deoarece spațiul în care 
funcționează a fost o anexă gospodărească pentru creșterea animalelor.  
Principalele acțiuni desfășurate anterior deschiderii au fost:  
-Amenajarea și dotarea centrului conform standardelor specifice unităților de îngrijire și educație 
timpurie  
-Obținerea acreditării și a avizelor de funcționare  
-Elaborarea Procedurii de furnizare de servicii și a criteriilor de selectare a beneficiarilor . 
 S-au folosit atât criterii de eligibilitate, cât și de departajare pe bază situației sociale din fiecare 
familie. Punctajele obținute s-au comunicat la partenerii și la toate familiile, iar selectarea s-a 
realizat în funcție de punctajul obținut. 
-Înregistrarea copiilor și contractarea serviciilor cu părinții  
-Încadrarea și instruirea educatorilor specializați și susținerea acestora în familiarizarea cu 
specificul proiectului și a Procedurii de furnizare de servicii  
-Acomodare graduală prevăzută de Metodologia de funcționare a creșelor și altor unități de 
educație și îngrijire timpurie. Din cele 15 zile prevăzute de metodologie, 10 s-au desfășurat în 
mediul familial al copiilor prin deplasarea educatorilor specializați, iar altele 5 în centrul de zi prin 
însoțirea copiilor de către părinți sau bunici. 
 Centrul de zi pentru antepreșcolari asigură servicii educative și de incluziune socială, respectiv: 
supraveghere, îngrijire, hrănirea, educare/ dezvoltare timpurie, socializare și petrecerea timpului 
liber . Serviciile sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, asa cum decurg 
din obligațiile și responsabilitățile părintești. Centrul a funcționat cu program adaptat structurii 
anului școlar și s-au asigurat servicii cinci zile pe săptămână, între orele  8,00 – 16,00. 
 

3.2 Aspecte metodologice: Stabilirea modului de organizare și furnizare a serviciilor specifice Centrului de zi pentru 
antepreșcolari Pianu de Jos s-au anutormat prin Procedura de lucru și anexele aferente , iar etapele de intervenție 
sunt descrise mai jos: 

Procese Operațiuni 

a)Identificare
a copiilor 
eligibili 

Copiii vor fi indentificați de către Responsabilul educație timpurie care va transmite la 
Responsabilul grup țintă/ comuna Pianu un Centralizator nominal cu potențialii beneficiari ai 
Centrului de zi pentru copii antepreșcolari. Tabelul va cuprinde mai mulți copii decât capacitatea 
centrului având în vedere că în procesul de selectare și înregistrare/luare în evidență părinții pot 
refuza includerea în rândul beneficiarilor de servicii /A5.1 

b)Anchetare
a socială a 
copiilor 
eligibili 

Pentru fiecare copil identificat se realizează  ancheta socială în timpul căreia se completează  un 
instrument standardizat de culegere de date relevante despre familie și interesul manifestat de 
părinți pentru înscrierea copilului / copiilor în proiect. 

c)Modalități 
de evaluare a 
beneficiarilor 

Pentru toți toți   beneficiarii care au frecventat creșa  s-a realizat evaluarea inițială și 2-3 evaluări 
de progres în funcție de durata frecventării programului. Procedura de lucru prevede ca evaluarea 
să se facă pe baza prevederilor din Curriculum Național pentru Educație Timpurie la începutul 
anului școlar, la finalul primului semestru și la încheierea fiecărui an școlar. La evaluarea inițială 
100% beneficiari au avut identificate mai multe comportamente sub nivelul de dezvoltare specific 
grupei de vârstă din care fac parte. Procesul de evaluare a fost reglementat prin procedura de 
lucru și a cuprins mai multe etape și modalități de intervenție, iar cele mai relevante au fost: 
culegerea de date prin observarea directă a copiilor, discuții cu părinții și experții din proiect care 
au desfășurat activități cu copiii pentru a afla detalii specific despre conținutul fiecărui 
comportament definit în curriculum. Toate informațiile s-au scris în caietul/ agenda fiecărui 
educator și după finalizarea culegerii de date s -a trecut la completarea tipizatului standard, 
respectiv Fișa de evaluare primită de la responsabilul educație timpurie. Aceasta are incluse 5 
domenii de dezvoltare , 16 dimensiuni  şi 50 de comportamente  măsurabile. Rezultatele 
menționate în fișe au fost incluse în Centralizatorul cu gradul de dezvoltare elaborat la nivelul 
fiecări grupe. Acesta are predefinite coloane cu administrarea rezultatelor la toate evaluării prin 



care a trecut fiecare beneficiar, modalitate care facilitează identificarea progresului de la o 
evaluare la alta. 

d)Planificare
a serviciilor la 
nivelul 
fiecărei 
grupe  

În baza rezultatelor evaluării s-au planificat acțiunile de îngrijire și dezvoltare, direcție în care 
responsabilul educație timpurie a elaborat structuri cadru pentru următoarele instrumente de 
lucru: 
-Alterantivele de fundamentare a programei de educație timpurie, tipizat cu rol de individualizare 
a acțiunilor educative în funcție de nivelul de dezvoltare și potențialul beneficiarilor. Este un tabel 
care conține câte o coloană pentru fiecare beneficiar, precum și una destinată comportamentelor 
măsurabile. Rândurile sunt stabilite pentru a menționa nivelul de dezvoltare al fiecărui 
comportament / beneficiar. Celulele de referință formate din instersecția coloanelor cu rândurile 
au menționate acțiunile educative marcate cromatic pentru a cunoaște ce s-a planificat și ce mai 
este de inclus în lunile viitoare.  
-Programa de educație timpurie care cuprinde domeniile, dimensiunile și comportamentele 
măsurabile preluate din altenativele de fundamentare pentru luna de implementare. De 
asemenea, aceasta cuprinde și acțiunile de învățare propuse pentru fiecare copil în parte. În anul 
școlar 2019-2020 au fost proiectate 50 de comportamente măsurabile, iar în acest an școlar, 
prioritate au avut comportamentele la care beneficiarii au obținut aprecierea de „Necesită sprijin” 
sau „Comportament în dezvoltare”. Până la data sesiunii de diseminare la nivelul grupelor au fost 
planificate pentru dezvoltare între 80 % - 90 % din comportamente. 
 - Programul grupei cuprinde intervalul orar în care se desfășoară rutinele și tranzițiile zilnice: 
igiena, servirea mesei, somnul de amiază și activitățile instructive educative desfășurate cu 
beneficiarii.  
-Portofoliul individual cuprinde: fișele de evaluare; produse confecționate (mărțișoare, felicitări , 
jucării din carton / hârtie; desene, picturi, colaje etc.,  precum și aprecieri de la părinți și cadrele 
didactice de la grupele din care provin beneficiari.  
 

e) Furnizarea 
serviciilor  

Principalele  acţiuni şi servicii desfăşurate au fost: preluarea beneficiarilor, supravegherea, 
îngrijirea, servirea gustării şi a mesei de prânz, odihnă de după  amiază, formarea de deprinderi 
de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi de comunicare şi cooperare, 
deprinderi de lucru independent, precum și de igienă individuală şi colectivă ( folosire a oliţei/ 
WC-ului , spălarea  pe mâini , folosirea şerveţelului şi a hârtiei igienice, spălatul dinților,  pregătit 
săculeţul cu lucruri personale, aranjarea şi dezinfectarea jucăriilor etc.).  O atenție sporită s-a 
acordat colaborării  cu colegii de grupă şi punerea în practică a activităţilor din programa de 
educaţie timpurie. Lunar s-au desfășurat mai multe acțiuni de instruire metodică organizate de 
responsabilul educație timpurie, prilej cu care s-a comunicat aspecte referitoare la studierea și 
aplicare prevederilor din actele normative aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică. În timpul furnizării 
serviciilor un accent deosebit s-a acordat pentru asigurarea condiţiilor sanitare de prevenire a 
infectării cu  COVID-19 , direcție  în care am aplicat prevederile  legale şi deciziile luate de angajator 
pentru accesul în Centrul de zi. Cele mai relevante acțiuni de prevenire au fost: reorganizarea 
spațiilor și amenajarea mobilierului cu respectarea distanţării fizice, igienizarea mâinilor şi luarea 
temperaturii la intrarea în creşă, evitarea contactului direct între copii, purtarea măștii de către 
edcuatori și asistentul medical care a relaționat cu grupele etc. În fiecare zi s-a administrat Tabelul 
de prezenţă pentru beneficiari şi alte documente referitoare la furnizarea serviciilor, inclusiv la 
cele de hrană .  

Rezultate 
obţinute  
 

În urma evaluării din sem.I al anului scolar 2020-2021 , s-a constatat că la nivelul grupei 1 toți 
beneficiarii au evoluat comparativ cu situația din octombrie 2020, iar la grupa 2 au reușit să obțină 
diminuarea deficitului de dezvoltare 95 % dintre copii. Nu mai există comportamente care 
necesită sprijin în dezvoltare, respectiv beneficiarii se regăsesc în una din următoarele situații: au 
comportamentele atinse sau sunt în dezvoltare fără sprijin.  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Proiectul: ”Studiu privind analiza interesului pentru antreprenoriatul social în 22 de Unități Adminsitrativ 
Teritoriale din județul Alba ” 
2.2.1 Scopul analizei : fundamentarea unor inițiative și proiecte de dezvoltare a economiei sociale în zonele   de 

interes din județul Alba ,  pentru Asociația CERESS. 
 

2.2.2 Valoarea proiectului: 82.180 lei 
 

2.2.3 Modalități de lucru: analiza interesului pentru dezvoltarea de intereprinderi sociale s-a realizat printr-un 
sondaj pe bază de chestionar, metodă cantitativă de culegere de date pentru un aspect predefinit, în cazul 
nostru:  interesul  pentru  înființarea de întreprinderi sociale,  cu finanțare  nerambursabilă . 
 

2.2.4 Descrierea procesului de analiză : Acțiunea s-a defășurat în mai multe etape , respecitv:  

Etapa  Modalități de acțiune  
 

Rezultate  

1. Identificarea 
zonelor de interes și a 
persoanelor  cu 
așteptări de 
dezvoltare 
antreprenorială  

Analiza de documente de dezvoltare locală din 
județul Alba 
Studierea de baze de date, rapaorte și situații 
referitoare la așteptările populației județului Alba 
Întâlniri de lucru cu factori interesați  de 
dezvoltarea economiei sociale   

22 de  Unități administrativ  
teritoriale identificatre cu obiective 
de dezvoltare  a economiei sociale  
160 de persoane cu atitudini 
positive față de antreprenoriatul 
social,  sau decise să inițieze afaceri 
sociale  
 

2. Proiectarea 
chestionarului  

Predefinirea câmpurilor de analiză în relație 
directă cu  tipul informațiilor necesare 
fundamentării proiectelor 

1 chestionar complex , cu  13  
secțiuni și 98 de itemi predefiniți  în 
funcție de scopul propus pentru 
sondarea interesului 
  

3.Aplicarea 
chestionarului  

Stabilirea experților cu atribuții de culegere de 
date, deplasarea în zona țintă , identificarea celor 
interesați să susțină  demersal nostru; culegerea 
de date și completarea chestionarului. 

160 de chestionare completate cu 
informații relevate pentru demersal 
analizei  

4.Realizarea Bazei de 
date  

Proiectarea structurii Bazei de date în relație 
diectă cu conțintul chestionarului. Introducerea 
elctronică a datelor; realizarea de corelații și 
totaluri  
 

1 Bază de date  care a cuprins toate 
datele din cele 160 de chestionare  

5.Întocmirea 
raportului  

Stabilirea  structurii cadru; prelucrarea grafică a 
informațiilor din baza de date și interpretarea 
acestora  
 

1 Raport privind interesul pentru 
antreprenoriatul social   

6. Valorificarea 
raportului  

Publicarea raportului  pe pagina CERESS 
;Transmiterea raportului la respondenții care în 
timpul cuelgerii de date și-au exprimat interesul 
în acest sens.  

1 raport promovat public asigură 
date relevante pentru  zonele și 
persoanele intereste de dezvoltarea 
antreprenoriatului social  

Valorificarea raportului în fundamentarea 
proiectelor de dezvoltare a antreprenoriatului 
social . 

3 proiecte de dezvoltare a 
intrepreinderilor sociale au 
mențioant la surse de 
documentare studiul nostru.  

4   

Notă: raportul  studiului ese postat integral pe: www.ceressalba.ro  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ceressalba.ro/


 
4.2 Proiectul ”Complex de servicii integrate  ” Pianu 

 
4.2.1 Aspecte generale  
”Complex de servicii integrate ” Pianu  a fost finanțat  în perioada 5.02-2015 – 31.12 prin  Mecanismul financiar SEE 
2009-2014, Programul RO10, administrat de FRDS  -Fondul Romând de Dezvoltare Socială- Autoritate de  
implementare care are practică și o etapă obligatorie de 5 ani de sustenabilitate.  Aceasta a demarat în ianuarie 2017 
și se va finaliza la 31 decembrie 2021. In anul 2020 valoarea bugetului gestionat de Asociația CERESS Alba a fost  de 
502.969 lei. 
Resursele pentru continuarea activităților au fost asigurate de Asociația ”Sprijiniți copiii”, CERESS și Comuna Pianu , iar 
școlile în care s-au continuat acțiunile s-au menținut aceleași 9 ca și în etapa de finanțare:  

• Școala gimnazială ”Singidava” Cugir 

• Școala Gimnazială Săsciori 

• Școala Gimnazială ”David Prodan” Săliștea 

• Școala Gimnazială ”Avram Iancu ” Alba Iulia 

• Școala Gimnazială ” Ion Agârbiceanu ” Alba Iulia 

• Școala Gimnazială Pianu de Jos 

• Școala Gimnazială Strungari 

• Școala Gimnazială Pianu de Sus 

• Școala gimnazială Almașu Mare 

• Școala gimnazială ”Avram Iancu”  Zlatna 
2.3.2 Scopul proiectului : Schimbarea atitudinii față de rolul și  importanța educației în  prevenirea excluziunii sociale a 
copiilor din județul Alba 

2.3.3 Activități asumate prin Planul de sustenabilitate și rezultate obținute în anul 2020 cu implicarea CERESS 
 

Activitatea 1 Managementul sustenabilității : Activitatea contibuie la asigurarea unui cadru unitar de organizare și 
furnizare a serviciilor . Toate subactivitățile aferente A1 au fost organizate și desfășurate fără abateri de la planificare 
și au contribuit la atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor  asumați prin planul de sustenabilitate .  

1.1 Stabilirea, responsabilizarea și implicarea echipei de sustenabilitate în desfășurarea activităților / serviciilor  
Cei 3 parteneri  au acționat împreună și în anul 2020  pentru menținerea nivelului de sustenabilitate asumat, precum 
și pentru extinderea/replicarea unora  dintre structuri  și servicii .Fiecare membru al echipei și-a respectat atribuțiile 
și responsabilitățile conform  Fișelor de post și au indeplinit sarcinile conform termenelor limită stabilite de echipa 
de management.   În perioada de raportare , echipa a desfășurat întâniri de lucru periodice în cadrul cărora a  analizat 
stadiul de realizare a activităților stabilite prin Planul de sustenabilitate. 

1.2 Elaborarea și aplicarea Planurilor de lucru semestriale  
În cadrul acestei subactivități a fost realizat Planul de activități  care conține subactivitățile, graficul de desfășurare 
a acestora precum și responsabili pentru desfășurarea acestora. În perioada de raportare s-au elaborate Planuri de 
lucru semestriale pentrua  planifica activitățile, precum și implicarea experților în implementarea acestora. Aceste 
instrumente de lucru  sunt valorificate de echipa  de management a sustenabilității și de echipa de implementare în 
planificarea lunară , săptămânală și zilnică a sarcinilor care duc la realizarea rezultatelor  planificate. 

1.3 Monitorizarea, evaluarea și raportarea  sutenabilității   
Pe toată perioada de raportare s-a desfășurat procesul de evaluare și monitorizare al proiectului. Au fost culese 
informații referitoare la activitățile /subactivitățile desfășurate, au fost centralizate date și în urma concluziilor 
rezultate s-au luat măsurile necesare, astfel încât să nu existe abateri de la planificarea inițială. S-a elaborat un raport 
intern privind asigurarea respectării condițiilor de sustenabilitate la nivelul proiectului Complex de Servicii integrate 
Pianu cod  PEC 026  pentru  anul 2020  de sustenabilitate.   

1.4 Promovarea rezultatelor etapei de sustenabilitate 
Partenerii au promovat periodic  activitățile, subactivitățile și rezultatele obținute în cadrul proiectului prin care se 
continuă cele finanțate prin FRDS. Au fost elaborate communicate de presă și  anunțuri   care s-au afișat în spații 
publice, intens circulate, precum și la nivelul  sediilor de implemetnare, în grădinițe și școli.  

Rezultate obținute/A1. 
3  parteneri au asigurat atingerea obiectivelor și rezultatelor conform Planului de sustenabilitate aferent perioadei 
4.01.2020  – 31.12.2020  
1 echipă de management a asigurat  managementul sustenabilității și extindere structurilor complexului 
1 echipă de proiect asigurată de către P1, P2 și P3  în vederea atragerii resurselor umane necesare  implementării 
corespunzătoare a activităților. 
24 de  experți implicați în desfășurarea activităților conform Planului de sustenabilitate și angajamentelor luate prin 
contractele de finanțare 



1 set de documente relevante  reflectă rezultatele obținute în perioada de raportare ( ianuarie –decembrie 2020) 

Activitatea 2.Rețea de asistență socială școlară .  S-a desfășurat conform angajamentelor asumate în toate școlile 
asociate.  Dintre acestea le prezentăm pe cele mai relevante  coordonate de CERESS și care au condus la replicarea 
de bune practici  și rezultate de  suces obținute cu finanțare FRDS.  Precizăm faptul că prin rețea s-a actionat atât la 
nivel de structuri, cât și la nivel de elev și familia din care face parte. 

2.1 Identificarea și soluționarea cauzelor sociale care generează inadaptabilitate școlară. 
În perioada de raportare au fost  identificate cauzele care generează deficit educațional și nivel de dezvoltare în 
domneiul social pentru 250 de elevi din școlile din mediul rural . Principalele cauze sociale identificate  sunt : 
neglijare, marginalizare, absenteism nemotivat, mediocritate  educţională, comportament şcolar inadecvat, nivel de 
dezvoltare sub standarde, grad redus de participare alături de colegi la joacă organizată şi alte activităţi de timp 
liber.  
Subactivitatea are reglementate procesele, interventiile    prin procedura de lucru la care se actualizează periodic  
anexele, respectiv tipizatele standard pentru  evaluarea nevoilor și furnizarea de  servicii. ,  
Pe baza unui Plan de acțiune convenit cu școlile țintă, echipa multidisciplinară de experți (asistent social, consilier 
de orientare școlară, psihopedagog) au furnizat servicii pentru copiii cu nivel redus de dezvoltare în domeniul social 
și pentru cei marcați de analfabetism funcțional la disciplinele de bază   ( Limba română și Matematică) . S- acționat 
în etape, respectiv  
a) identificarea nivelului de dezvoltare în domeniul social  și a potențialului /dificultăților de învățare. Etapă în 
care pe bază proceduri de lucru și de tipizate standardizate  s-au desfășurat acțiuni de observare participativă,  
antrenarea beneficiarilor  în acțiuni de învățare/ simulare de situații; discuții cu părinții și cadre didactice, analiza 
situațiilor școlare și completarea fișelor de evaluare pe baza informațiilor culese  
b)  Furnizarea de servicii individualizate în funcție de rezultatele din evaluare  ( informare și consiliere  socială; 
asistență psihopedagogică; consiliere școlară ; Lunar s-au planificat nominal beneficiarii și serviciile  de către 
responsabilul educație timpurie, au fost elaborate  și aplicate instrumente suport pentru servicii de tipul: materiale 
informative; fișe de consiliere ; exerciții practice /dicționare și liste explicative pentru dezvoltarea potențialului 
individual 
c) Evaluarea fișelor de lucru / exercițiilor pentru a identifica situațiile pentru care trebuie să se revină cu servicii 
.Lunar , experții au evaluat  evoluția /regresul sau involuția celor care au primit  servicii prin modalități diferite, 
inclusiv de apreciere a nivelului de rezolvare a  sarcinilor din fișele de lucru . In funcție de rezultatul obținut s-a decis 
dacă este nevoie de sprijin / servicii de consiliere  in continuare sau se poate raporta acoperirea deficitului identificat.   
d) Centralizarea datelor rezultate din fiecare etapă și completarea de tipizate în care sunt  prezentate detalii 
despre toți beneficiarii. Denumit Instrument de sprijin ,centralizatorul completat de fiecare expert stă la baza 
planificării serviciilor individualizate.  

Rezultate / A2  
În anul  2020 s-au  furnizat servicii pentru 250 de  elevi   pornind de la  situațai educațională identificată ,  fiecare  
dintre aceștia a  beneficiat lunar de cel puțin  3 servicii din cele enumerate mai jos,  metodă care a contribuit mult 
la reducerea deficitului de integrare școlară și a analfabetismului funcțional, respectiv:  
240  – Informare socială pe teme de interes care să asigure îmbunătățirea nivelului de cunoștințe  în domenii/ 
tematici relevante pentru integrarea socială și școlară: familie,   individ, grup , comunitate/ societate; libertate și   
responsabilitate civică și comportamente prosociale etc. Totodată, s-au  susținut copiii și părinții prin transmiterea 
de informații/materiale informative prin care s-au  prezentat regulile de prevenire a infectării cu SARS Cov 2, precum 
și prevederile legale specifice stării de urgență și de alertă generate de Pandemia COVID 19.  
60 – consiliere socială , serviciu furnizat la beneficirii care la evaluarea nivelului de dezvoltare socială  s-au clasat cu 
peste 60 %  din elemente de conținut măsurate sub nivelul  standardelor de referință în domeniu.  
120  – au beneficiat de acțiuni de învățare  prin Animație  socio educativă pentru cunoașterea și dezvoltarea nivelului 
competențelor generale și specifice de comunicare în limba română. S-au elaborat și aplicat  fișe standardizate cu 
criterii predefinite  de analiză a  conținuturilor de învățare așaa cum sunt acestea stabilite  prin programele școlare, 
iar acțiunile de acoperire a deficitului identificat s-au adaptat la potențialului  individual.  
115  - servicii psihopedagogice ,relaționate cu dificultățile de învățare, acestea  au susținut alfabetizareea  
funcțională, realizarea de raționamente și selectarea de informații relevante  și motivarea pentru schimbarea 
nivelului de cunoștințe la disciplinele cu rezultate școlare  slabe, demers care contribuie la integrarea lor școlară . 
90 - evaluare și consiliere școlară prin care s-au identifict factorii care generează succesul/ insuccesul școlar și pe 
baza celor constate la fiecare elev au fost susținute acțiuni suport prin implicarea în acțiuni de învățare adaptate 
potențialului individual . 
 

Notă : Anual, Raportul de sustenabilite se transmite la FRDS însoțit de documente justificative  tehnice și financiare.  
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