
 

 

 

 

Desfășurarea sesiunii de conștientizare, informare și analiză cu privire la situația 

copiilor din județul Vaslui cu părinți plecați în străinătate, 

15 NOIEMBRIE 2022 

 

Cel de-al treizeci și doi-lea eveniment al proiectului InfoAcces din cadrul 

activității de dezvoltare socio-comunitară a avut loc tot marți, 15 noiembrie, cu 

participarea cadrelor didactice din Școala Gimnazială ,,Constantin Asiminei” Epureni. 

La eveniment au participat 18 persoane, experții din proiect pe activitatea dezvoltare 

socio-comunitară și cadre didactice ale școlii situate la 5 km de orașul Huși. 
Instituția de învățământ a fost descrisă de partenerul de la Inspectoratul Școlar 

Județean Vaslui  ca o școală cu rezultate în care preocupările dascălilor se îndreaptă 
spre creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor atât din punct de vedere fizic cât și 
din punct de vedere psihic și intelectual. Elevii absolvenți ai acestei instituții de 

învățământ își găsesc loc pe băncile liceelor din Huși și Vaslui cu toate că de multe 

ori situația materială a acestora nu este una foarte bună. 
Evenimentul a continuat conform agendei cu prezentarea proiectului 

InfoAcces de către Expertul Dezvoltare Parteneriate. Prezentarea a cuprins detalierea 

activităților realizate cu copiii din grupul țintă și a rețelei parteneriale pe care 

proiectul își propune să o dezvolte. Dezvoltarea comunității a fost descrisă ca premisă 
a creșterii prestigiului școlii deoarece statusul unei comunități influențează investițiile 

care se realizează în educație. De aceea, în cadrul proiectului, pe lângă sursele de 

finanțare destinate școlii au fost prezentate și surse de finanțare pentru comunitatea 

locală, finanțare care poate fi accesată și pentru instituțiile de învățământ. Din 

Catalogul de oportunități/ surse de finanţare relevante pentru îmbunătățirea situației 

privind copiii cu părinți plecați în străinătate și pentru dezvoltare socio-comunitară 

noiembrie 2022 amintim: 

• Start ONG!; 

• „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot” PNRR; 

• Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ 

dual PNRR; 

• Programul național de construcții de interes public sau social; 

• Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023; 

• Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului - 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni; 

• I-nergy 2nd open call - Artificial Intelligence (AI) for next generation energy 

• 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 

consumul propriu la nivelul întreprinderilor (1.3.1), POIM 2014 -2020; 

• 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 

consumul propriu la nivelul întreprinderilor (1.3.2) POIM 2014-2020; 



 

• HG 959/2022 Hotărărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 

având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei 

prelucrătoare; 

• AFM: programul stații de încărcare cu putere normal; 

• EISMEA - Cerere de propuneri de proiecte care vizează domeniul turismului 

• Submăsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole PNDR 2014-2020; 

• EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund Vouchere de proprietate 

intelectuală; 
• Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 

PNDR 2014-2020; 

• Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare POIM 2014-2020, AP 2, OS 2.3; 

• Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi POIM 2014-2020, 

AP 7, OS 7.1); 

• Schemă de ajutor de stat în baza HG 332/2014; 

• Active Citizens Fund Apel 4. Conștientizare privind drepturile omului și 
tratamentul egal; 

• PNDR Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală; 
• Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice; 

• Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează 
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă Conform HG nr 

332/2014, cu modificări și completări ulterioare; 

• POCU 2014-2020 OS 2.3 Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi 

înregistrați la Serviciul Public de Ocupare; 

• POC 2014-2020 Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității 
sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe 

evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud 

computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big 

Data; 

• Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt 

specializate din străinătate în activități de cercetare dezvoltare și inovare 

PNRR C9.I8; 

• Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158/ 2020; 

• ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile 

în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. 
Toate aceste oportunități de finanțare pot fi analizate și diseminate în 

comunitate pentru dezvoltarea acesteia, prezentarea școlii evidențiind o populație care 

se ocupă majoritat cu agricultura și migrează de multe ori spre orașele Huși și Vaslui 

pentru locuri de muncă. Comunitatea din Epureni cuprinde 485 gospodării şi 1411 

cetăţeni dintre care 305 elevi care frecventează cursurile școlii. Pe lângă instituția 

centrală Școala Gimnazială „Constantin Asiminei”, există următoarlee structuri: 

Școala Gimnazială ,,Ion Gh. Pricop”, sat Duda, Școala Gimnazială „Nicolae Popa” sat 

Valea Grecului, toți elevii care frecventează aceste locații fiind din mediul rural. 

Referitor la copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, în școală există 63 

elevi din această categorie, numărul lor fiind în scădere. La plecarea părinților aceștia 



 

sunt lăsați în grija unor rude sau stau cu celălalt părinte dacă nu pleacă amândoi. 

Plecările sunt de mica durată dar lasă urme în rezultatele la învățătură ale copiilor 

deoarece lipsa supravegherii parentale se traduce în absențe crescute. Carențe sunt 

observate și în plan emoțional deoarece copiii sunt lipsiți de afecțiune și câteodată 
refulează în bulling și activități sociale nedorite.  

Misiunea școlii este adaptarea la nevoile copiilor și de aceea se desfășoară 
activități pentru mărirea stimei de sine a elevilor și de dezvoltare socio-emoțională, 
copiii fiind dornici de afirmare, de lucru în echipă și participare la activități. Bunicii 

sunt de multe ori depășiți de situație și activitățile desfășurate de cadrele didactice 

ajută la reglarea emoțională a copiilor. Totuși, este necesar un ajutor de specialitate în 

cazurile mai speciale, proiectul InfoAcces fiind privit cu mare interes datorită 
activităților de consiliere psiho-socială a elevilor și de educație parentală a 

aparținătorilor.   

Exită o colaborare bună cu instituțiile statului, solicitările Școlii Gimnaziale 

„Constantin Asiminei” fiind ascultate și tratate cu interes de consiliul local și alte 

instituții ale comunității. Managementul școlar nu a fost solicitat în activități comune 

cu comunitatea pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate astfel că la nivel 

de proiect ne vom interesa de oportunitatea înființătii unui consiliu comunitar 

consultativ.  

Evenimentele InfoAcces vor continua în luna decembrie cu alte două sesiuni 

de conștientizare, informare și analiză cu privire la situația copiilor din județul Vaslui 

cu părinți plecați în străinătate.  

Pentru detalii suplimentare referitoare la evenimentul desfășurat şi despre 

proiect vă rugam să ne contactați la infoacces@snsh.ro.  

 

Irina Elena Andronie 

Expert organizare evenimente dezvoltare parteneriate InfoAcces 

 


