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PICASO – Pachet Integrat de Creștere a Accesibilității la Școală și Ocupare 
cod SMIS 146512 

Contract nr.  POCU/885/2/5/146512 

 

Total costuri eligibile ale 

proiectului 

Suma solicitată de la Autoritatea 

Contractantă 

% din total costuri eligibile ale 

proiectului 

LEI  4863694,03 LEI 4005119,51 %95 
  

Perioada de desfăşurare a proiectului 18.06.2021 – 17.12.2023 

Parteneri:  

SC BRAHMS INTERNAŢIONAL SRL BRAŞOV  

FUNDAȚIA ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII BACĂU  

 

Obiectivul general:  

Diminuarea, într-o perioada de 30 luni, a numărului de tineri NEETs șomeri din regiunile Centru și Nord Est 

care au abandonat sistemul de învățământ obligatoriu, pentru a sprijini în mod real persoanele aflate în situație 

de risc de părăsire a școlii prin dezvoltarea și implementarea unui pachet integrat de programe moderne, aflat 

în strânsă legătură cu dinamica actuală a pieței muncii, contribuind la creșterea inteligentă și incluzivă a 

României, prin reducerea numărului de persoane în risc de șomaj, sărăcie și excluziune social. 

Obiectivul general al proiectului urmărește prevenirea și remedierea/corectarea fenomenului de părăsire 

timpurie a țcolii în Regiunile de dezvoltare Centru și Nord-Est, prin reintegrarea tinerilor NEETs șomeri cu 
vârsta între 16-29 de ani în programe de educație de tip “A Doua Șansă” și prin implementarea unui program 

pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, vizând nivelurile educaționale ISCED 0-2.  
Efectele pozitive pe termen lung ale proiectului pentru regiunile Centru și Nord-Est sunt: Facilitarea accesului 

tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 de ani la educație, scăderea absenteismului cursanților și a 
fenomenului de abandon al studiilor, creșterea procentajului elevilor care finalizează învățământul obligatoriu, 

creșterea procentajului elevilor care finalizează învățământul secundar inferior, crearea posibilității de 

calificare, reducerea decalajului de acumulare educațională (nivel de cunoștințe) și participare școlară la 
nivelurile primar si gimnazial între  cetățenii români aparținând minorității rome și restul populației, creșterea 

nivelului de instruire al populației din regiunile amintite, dezvoltarea capitalului uman și crearea de oportunități 
sporite pentru participarea viitoare a membrilor grupului țintă la piața muncii, creșterea șanselor persoanelor 

defavorizate și incluziunea lor socială cu efecte pozitive asupra dezvoltării durabile a regiunilor.  

Proiectul iși propune: 
- asigurarea unei oferte adecvate de programe educaționale de tipul A Doua Șansă pentru sprijinirea celor 

care au părăsit timpuriu școala, prin asigurarea accesului și a participării la programul A Doua Șansă; 
- creșterea ponderii elevilor cu risc de abandon școlar care beneficiazã de educație și pregătire suplimentară; 

-  creșterea ponderii persoanelor reintegrate în educație; 

- creșterea ponderii persoanelor aparținând minorității rome care beneficiază de suport în cadrul unor 

programe de tip „A doua Șansă“, pentru creșterea nivelului educațional; 

- creșterea ponderii persoanelor informate, din comunitate, privind fenomenul de părăsire a școlii și pericolul 

reprezentat de acest fenomen în perspectiva unei dezvoltări locale durabile și implicarea acestora în corectarea 

fenomenului; 

- creșterea ponderii personalului format, implicat în dezvoltarea și implementarea programelor destinate 

prevenirii și combaterii abandonului școlar. 
Proiectul are un rol important în creșterea nivelului de educație și de pregătire, dobândire de aptitudini, 

competențe, abilități, aducându-și contribuția la dezvoltarea capitalului uman și la creșterea competivității.  

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POCU, în special la indeplinirea OS 2.4 al AP2, OT 8, PI 8.ii și a 
rezultatelor așteptate ale acestuia întrucât are drept scop îmbunătățirea situației a 420 tineri din categoria 

NEETs șomeri cu vârsta intre 16-29 ani, prin creșterea numărului acestora care se reîntorc în educație în 
programe de tip A doua Șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițiale în scopul dobândirii de 

competențe care să le faciliteze accesul pe piața muncii. 
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Obiective specifice. 
 

Ob.S1. Organizarea, în regiunile de dezvoltare Centru și Nord-Est, de acțiuni și campanii de informare și 
promovare a programului “A doua șansă”, cu participarea a 560 persoane (tineri care nu și-au finalizat educația 

obligatorie, părinți, membri ai comunității) în scopul informării și conștientizării beneficiilor reîntoarcerii în 

sistemul de educație a persoanelor care nu și-au finalizat educația obligatorie. 
Ob.S2. Asigurarea grupului țintă pentru includerea în activitățile proiectului, prin recrutarea și selecția a 420 

tineri din categoria NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani în vederea readucerii acestora în sistemul de 
educație în programe tip “A doua șansă”. 

ObS3. Conștientizarea, consilierea și orientarea carierei a 420 tineri din categoria NEETs șomeri cu vârsta 
între 16 – 29 ani în scopul readucerii acestora în sistemul de educație, orientarea către formare profesională 

în vederea facilitării accesului pe piața muncii 

Ob.S4. Dezvoltarea competențelor în domeniul egalității de șanse, de gen, precum și în ceea ce privește 
stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a conștiinței propriei identități, nediscriminarea și respectul pentru 

diversitate, pentru minim 310 persoane 
ObS.5. Participarea la programe tip “A doua șansă” a 310 tineri din categoria NEETs șomeri cu vârsta între 

16 – 29 ani din care minim 286 finalizează programele de tip “A doua șansă” din care minim 22 obțin o 

calificare ca urmare a sprijinului acordat 
ObS6. Diminuarea absenteismului școlar prin optimizarea comportamentelor parentale a minim 140 părinți în 

scopul încurajării comportamentelor de sprijin ale părinților, îmbunătățirii relației părinte-copil și eliminarea 
comportamentelor nefavorabile dezvoltării copilului.  
Prin realizarea obiectivelor proiectului, respectiv prin rezultatele dobândite prin implementarea proiectului, va 

crește capacitatea de ocupare și sansele de integrare profesionala a persoanelor care au părăsit timpuriu 
școala, concomitent cu diminuarea riscului acestora de șomaj. 

Prin metodologia și soluțiile integrate elaborate în cadrul proiectului, va crește capacitatea comunităților locale 
de intervenție și monitorizare a riscurilor privind fenomenul părăsirii timpurii a școlii. Totodată, vor fi create 

parteneriate de tip școala – comunitate - părinți/elevi cu o mai bună înțelegere de către părinți a importanței 

educației timpurii și a rolului lor în cadrul acesteia. 
 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  
 

A1. Promovarea programului “A doua sansa” si a masurilor complementare oferite prin 

proiect 

Se va organiza o campania de conștientizare și informare a programului “A doua șansă” și a măsurilor 

complementare oferite prin proiect prin derularea a 28 evenimente cu participarea a 560 persoane (minim 20 
pers./eveniment) care au ca ca scop informarea potențialilor constituenți a grupului țintă, a părinților acestora, 

a reprezentanților comunității (administrație, angajatori, ONG-uri etc.),  cu privire la facilitățile și beneficiile 

participării la programul “A doua șansă”, la ăasurile compensatorii oferite prin proiect, beneficiile și avantajele 
reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii NEETs șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, pentru 

care se vor pregăti și multiplica materiale de promovare necesare. 

De asemenea, pentru a se realiza implicarea comunității și angajatorilor în prevenirea absenteismului școlar și 

a reintegrării tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație, se vor realiza materialele necesare pentru 24 

evenimente câte 12/partener, cu participarea a 360 persoane (minim 15/eveniment), câte 2/fiecare 

partener/fiecare tematică, respectiv: 

1. Importanța și beneficiile pentru tinerii NEETs șomeri a reintegrării în sistemul de educatie; 

2. Importanța pentru comunitate a reintegrării tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație;  

3. Importanța menținerii în școli a elevilor și reducerii abandonului școlar;  

4. Rolul familiilor, comunităților și angajatorilor în reducerea părăsirii timpurii a școlii;  

5. Stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale 

și a relaționării;  

6. Educarea în vederea alegerii carierei. 
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A2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții  

A2.1. Identificarea si recrutarea grupului tinta 

Grupul țintă este constituit din 420 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la Agențiile 

Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județele Brașov, Covasna, Sibiu, Bacău, Neamț, Iași care au 

domiciliile în aceste județe și care au părăsit prematur sistemul de educație, avand ca nivel scolar ISCED 0 – 

ISCED 2, din care 420 tineri NEETs someri beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de 

tip ”A doua șansă” și măsuri complementare sau de măsuri complementare programului. 

Recrutarea grupului țintă se va realiza cu respectarea principiului egalității de șanse și principiului 

nediscriminării, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată și alte asemenea criterii care 

pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. În cadrul proiectului se va acorda o atenție sporită 

participării la activitățile proiectului tinerilor NEETs șomeri aparținând grupurilor vulnerabile provenind din 

mediul rural sau comunități dezavantajate socio-economic și/sau aparținând minorității roma. 

Grupul țintă este identificat: din baza de date a Agențiilor Județene  de Ocupare a Forței de Muncă din județele 

în care se implementează proiectul; în urma campaniei de informare și promovare a programului “A doua 

șansă” și măsurilor complementare oferite prin proiect; prin identificarea în teritoriu de către experții 

identificare și mobilizare grup țintă, având la bază datele furnizate de AJOFM-urile județelor Brașov, Covasna, 

Sibiu, Bacău, Neamț, Iași în evidențele cărora  figurează tineri NEETS cu ISCED 0-2.  

Aceștia vor fi contactați de experții identificare și mobilizare grup țintă și motivați să participe la activitățile 
proiectului avându-se în vedere criteriile de încadrare în categoria grupului țintă eligibil (declarație pe proprie 

răspundere sau prin atașarea de documente dovedirii îndeplinirii criteriului de eligibilitate), disponibilitatea de 
a urma programul ADS (A doua șansă) și la celelalte activități ale proiectului.  

În cazul în care, printre tinerii NEETs care optează pentru participarea la ADS se identifică persoane care au 

beneficiat/beneficiază de programul de tip “A doua șansă” în cadrul proiectelor finanțate prin alte apeluri de 

proiecte finanțate prin POCU, acestea vor putea face parte din grupul țintă doar cu condiția ca aceste persoane 

să nu repete nivelurile de școlarizare absolvite deja în cadrul altor proiecte finanțate prin POCU. 

De activitățile proiectului vor putea beneficia tinerii NEETs doar după ce Agențiile Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă din județele în care se implementează proiectul au procedat la înregistrarea și profilarea 

acestora în una din categoriile din punct de vedere al ocupabilității. 

Înscrierea în grupul țintă presupune întocmirea unui dosar personal care conține cererea de înscriere la 

activitățile proiectului, documente care vizează eligibilitate, nivelul de educație, acordul de prelucrare a datelor 

personale, iar pentru persoanele sub 18 ani, acordurile părinților. 

 

A2.2 Furnizarea de Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții. 

Activitatea are ca scop: consilierea profesională pentru grupul țintă pentru încurajarea participării la 
programele “A doua șansă” în scopul readucerii în sistemul de educație a tinerilor NEETs șomeri care nu și-au 

finalizat studiile obligatorii, dezvoltarea carierei și căutarea de oportunități de locuri de muncă prin: evaluarea 

și autoevaluarea personalităţii constituentilor grupului țintă (420 persoane) în vederea orientării 
profesionale, dezvoltarea abilităților și încrederii în sine în vederea luării de către aceștia a deciziei privind 

propria  dezvoltare educativă și carieră.  
În cadrul activitatii se vor desfășura întâlniri directe și confidențiale între constituentul GT, expertul 

consiliere și psiholog în cadrul cărora au loc dialoguri deschise, interviuri, pentru identificarea cauzelor 
abandonului scolar astfel încât, Expertii consiliere elaborează planul de intervenție, pentru fiecare constituent 

al Grupului tinta, diferențiat în funcție de nevoi specifice și vârstă, planul de intervenție  vizând cauzele 

abandonului școlar și conținând măsuri care să conducă la reintegrarea în sistemul de educație și după caz, 
orientarea către formarea profesională. 

Experții consiliere vor furniza consiliere personalizată și vor elabora planuri de intervenție personalizate și 
pentru constituenții grupului țintă care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei 

neabsolvite și care nu pot participa la programul „A doua șansă”. 

În special pentru tinerii minori dar și pentru cei care sunt elevi-părinți sau în întreținerea părinților, experții 

consilieri și psihologul vor realiza, în fiecare județ în care se implementează proiectul, PROGRAME DE 

EDUCAȚIE PARENTALĂ – care vor urmări optimizarea comportamentelor parentale: încurajarea 
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comportamentelor de sprijin ale părinților; îmbunătățirea relației părinte - copil, eliminarea comportamentelor 

nefavorabile dezvoltării copilului (ex, eliminarea atitudinilor reticente în rândul părinților: “școala nu este o 

forma de a obține ajutorul social/alocația, a recunoaște că abandonul școlar nu este o rușine, a recunoaște că 

situația specială a copilului cu probleme nu este o rușine, etc.”); susținerea efectivă a programului implică 

organizarea a 14 sesiuni de curs de educație parentală respectiv câte 7 sesiuni/partener (cate 1/fiecare locație 

unde se desfășoară programul ADS cu cel putin 10 familii participante/sesiune, fiecare sesiune avand 

aproximativ 20 ore/curs și va include minim 1 vizită la domiciliul familiei și 1 discuție individuală cu părintele); 

în cadrul sesiunilor de educație parentală vor fi abordate aspecte ce țin de alimentație, igienă și sănătate, 

completând la nivelul membrilor familiei, informații pe care tinerii le primesc în cadrul activității de consiliere. 

 

A2.3 Intervenții integrate centrate pe tinerii NEETs șomeri participanți la programul “A doua 

șansă”. 

Ulterior înscrierii la programul “A doua șansă” sunt prevăzute intervenții/măsuri de prevenire a abandonului 

școlar prin realizarea de programe educaționale remediale centrate pe elevi, de tip” Școala după Școală”. 

Aceste programe acordă sprijin suplimentar unui număr de 310 elevi din care preconizăm că vor absolvi 268 

(68% din numărul înscriși în programul “A doua șansă”), modular câte 2 ore/săptămână în afara programului 

școlar obligatoriu, fără să reia după orele de curs formatul tradițional de învățământ ci oferind sprijin în 

învățarea cu sens și semnificație în viața de zi cu zi, în alternarea activităților remediale cu cele de dezvoltare 

personală și de creștere a stimei de sine. 

Pe toata perioada derulării acestor intervenții, elevii vor beneficia atât de consiliere, orientare profesională 

asigurată de experții consiliere și psiholog cât și de furnizarea de Servicii educaționale informale și nonformale. 

Sunt prevăzute realizarea în fiecare județ de implementare, în grupe de max.20 elevi, în locațiile în care se 

organizează programul “A doua șansă”: 

- Activități remediale: Competențe cheie europene de comunicare în limba maternă și într-o limbă 

străină - cu scopul deprinderii laturii practice a limbii prin rezolvarea unor exerciții graduale de la 

simplu la complex și/sau prin participarea la diverse situații de comunicare, urmărindu-se prin metode 

moderne de comunicare realizarea de conexiuni cu activitățile practice de zi cu zi - câte 7 

sesiuni/partener; 

- Activități remediale: Competențe cheie europene în matematică și utilizarea tehnologiei informației și 

comunicațiilor -  cu scopul de a demonstra importanța în viața de zi cu zi a principalelor operații 

aritmetice, de a învăța matematica cât mai distractiv și a utiliza TIC în comunicare și alte activități 

personale - cate 7 sesiuni/partener; 

- Activități remediale: Competențe cheie antreprenoriale  cu scopul de a cunoaște tipurile de resurse 

financiare, accesul la acestea, de a lua decizii cât mai bune privind banii și de a-și gestiona eficient 

resursele financiare, pentru a evita pe viitor permanența în cercul vicios al dependenței de ajutor 

social /somaj; de a asigura un set de competențe cheie pentru tineri în vederea inițierii de acțiuni de 

voluntariat și proiecte la nivel de clasă/școală privind atragerea și gestionarea de fonduri pentru 

activitățile educaționale– câte 7 sesiuni/partener 

 

A3. Furnizarea de programe de tip “A doua sansa”. 

Programul “A doua sansa”  se adreseaza tinerilor NEETs someri avand varsta de 16 – 29 ani, proveniti din 

medii sociale diverse si cu varste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat invatamantul primar si gimnazial; 

programul ofera acestor categorii de persoane posibilitatea continuarii si finalizarii invatamantului obligatoriu 

fara a fi nevoite sa-si intrerupa eventualele activitati profesionale sau familiale in care sunt angrenate; 

activitatile sunt organizate pe nivel de instruire (invatamant primar si secundar) si se adreseaza atat celor care 

nu au depasit cu 4 ani varsta clasei neabsolvite, cat si celor care au depasit aceasta varsta, pentru a raspunde 

nevoilor identificate la momentul scrierii proiectului, in conformitate cu indicatorii asumati; conform 

metodologiei MECTS privind organizarea programului “A doua sansa”, programul avand o durata flexibila: 2 

ani pentru invatamantul primar si 3 ani pentru invatamantul secundar, acesta din urma avand si o componenta 

de pregatire profesionala; in functie de acordurile dezvoltate cu angajatorii se va organiza minim 1 curs 

calificare si/sau formare initiala/partener.Pentru realizarea activitatii se vor incheia acorduri de colaborare cu 
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unitatile de invatamant  (care devin parteneri asociati) stabilite de Inspectoratele scolare din judetele in care 

se implementeaza proiectul. 

Din grupul tinta al proiectului se vor identifica 310 tineri NEETS someri avand varsta de 16 – 29 ani, (cate 

155/partener) care vor urma programul “A doua sansa” :280 beneficiari ai programului ADS pentru 

invatamantul primar si 30 beneficiari ai programului ADS pentru invatamantul secundar inferior. 

Se preconizeaza ca cel putin 286 elevi (cate 143/partener) vor finaliza programul ADS, din care 264 vor fi 

beneficiari ai programului “A doua sansa” pentru invatamantul primar si vor dobandi certificate de absolvire a 

invatamantului obligatoriu de nivel primar si 22 vor fi beneficiari ai programului “A doua sansa” pentru 

invatamantul secundar inferior si vor dobandi certificate de absolvire al ciclului inferior al liceului. 

Absolventii programului “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior vor urma un stagiu de pregatire 

practica de 720 ore si prin promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale dobandesc si 

certificate de calificare profesionala de nivel 3. Se preconizeaza ca fiecare partener sa organizeze cate 7 clase 

cu 20 elevi pentr ADS invatamant primar obligatoriu si 1 clasa cu 15 elevi pentru ADS pentru invatamantul 

secundar inferior dar, numarul de clase, numarul de elevi/clasa si locatiile de desfasurare se vor stabili in 

functie de numarul de tineri NEETS care provin din localitati limitrofe locatiei avand posibilitatea frecventarii 

programului de invatamant. 

Pentru realizarea activității este prevazută dotarea fiecărei locații în care se organizează programul “A doua 

șansă” cu câte 20 tablete, 1 laptop și un videoproiector (care după finalizarea proiectului vor ramâne în 

dotarea unității de învățământ).  

 

A4. Masuri de sprijin 

Pentru constituenții grupului țintă care sunt selectați pentru participare la programele ”A doua șansă” 

sunt prevăzute măsuri de sprijin financiar și material care facilitează accesul la servicii educaționale, prin 

abordarea nevoilor copiilor/elevilor/tinerilor și prin asigurarea de spații și echipamente necesare dezvoltării 

propice a activităților educaționale (școlile în care sunt înscriși în programe ADS tinerii NEETs ăomeri vor fi 

dotate cu echipamente astfel încât să asigure un nivel ridicat și în același timp atractiv de instruire). Astfel 

pentru realizarea activităților este prevazută  dotarea fiecărei locații în care se organizează programul “A doua 

șansă” cu câte 20 tablete, 1 laptop și un videoproiector (care după finalizarea proiectului vor rămâne în dotarea 

unității de învățământ); sprijinul financiar pentru tinerii NEETs șomeri din programul ADS are rolul de a acoperi 

unele nevoi imediate care împiedică participarea la educație și de a stimula frecvența regulată; face parte din 

categoria acțiunilor cu impact direct asupra accesului la educație și prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a 

școlii (rechizite, transport, hrana pe perioada participării la programul “A doua șansă” și pentru cele 720 

ore practică la care participă tinerii NEETs șomeri beneficiari ai programului“A doua șansă” învățământ 

secundar inferior, subvenții acordate tuturor absolvenților programului “A doua șansă”). De asemenea, 

pentru încurajarea comportamentelor de sprijin ale părinților, îmbunătățirea relației părinte - copil, eliminarea 

comportamentelor nefavorabile dezvoltării copilului, proiectul prevede acțiuni adresate atât parinților elevilor 

cât și elevilor - părinți. Pentru absolvenții învățământului secundar inferior care obțin o calificare sunt prevăzute 

acțiuni de consiliere specială  și de realizare a implicării comunității și angajatorilor în prevenirea absenteismului 

școlar și a reintegrării tinerilor NEETs șomeri și a ocupării pe piața muncii. 

 

A5. Activitate transversala - Managementul proiectului 

Asigura coordonarea eficientă a proiectului prin utilizarea unor instrumente și metode de monitorizare ce vor 
garanta urmărirea strictă a realizării activităților din proiect în conformitate cu graficul activităților, 

presupunând acțiuni ale managerului de proiect de coordonare a tuturor activităților, de aprobare a 
instrumentele de lucru, de întocmire a planului de măsuri de informare și publicitate, de verificare a desfășurării 

procesului de achiziții publice, de elaborare a procedurilor operaționale, de monitorizare a activității membrilor 

echipei de implementare, de reprezentare a organizțtiei în relația cu tețtii, de asigurare a implementării 
proiectului în concordanță cu prevederile contractului, a legislației comunitare și naționale și a instrucțiunilor 

AM POCU. 
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INDICATORI 

Indicator Total proiect 
SC Brahms 
Internațional SRL 
Brașov - S 

Școala Comercială 
și de servicii Bacău 
P1 

Indicatori prestabiliți de rezultat 

 Total Total Total 
Tineri NEETs șomeri care au 

finalizat un program de a doua 
șansă  

 

226 113 113 

Tineri NEETs someri care obțin 
o calificare urmare a sprijinului 

acordat 

22 11 11 

Indicatori prestabiliþi de realizare 

Tineri NEETs someri cu vârsta 

între 16 - 29 ani, care 
beneficiază de măsuri de 

reîntoarcere în educație în 

programe 
de tip a doua șansă 

420 210 210 

Tineri NEETs șomeri cu vârsta 

între 16 - 29 ani, care 
beneficiază de măsuri de 

reîntoarcere în educație în 
programe 

de tip a doua șansă, din care: - 
Roma 

118 59 59 

 


