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Anunț privind 

lansarea proiectului ,,EDUCAȚIE fără ziduri” 

cod SMIS 2014 + : 154224 

 
Asociația Sprijin Social și Profesional Nord-Vest în parteneriat cu Școala Gimnazială Șieu, 
Școala Gimnazială Josenii Bârgăului și Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie, anunţă 
lansarea proiectului ,,EDUCAȚIE fără ziduri”, cod SMIS 2014 + : 154224.  
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Cererea de proiecte POCU/987/6/26/Operatiune compozita O.S 6.3,O.S 
6.6/Educatie nonformala în sistem outdoor - Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 
6: Educație și competențe. 
 
Valoarea totală a proiectului : 1.730.764,91 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 1.471.150,19 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 241.807,76 lei 
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 17.806,96 lei 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea mecanismelor de reducere și 
prevenire a abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la educație de calitate 
pentru 322 de elevi din comuna Șiei, comuna Josenii Bîrgăului și comuna Sânmihaiu de 
Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, prin activități dedicate acestor copii, precum și cadrelor 

didactice din școlile care le oferă suportul educațional (36 cadre didactice). 
Obiectivul general al proiectului își propune diversificarea măsurilor de 
prevenție/intervenție împotriva abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învatamântul primar, gimnazial și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
nonformale și informale pentru educație incluzivă pentru acordarea de sprijin intensiv 
grupurilor aflate în situație de risc, inclusiv copiii romi, în Școala Gimnazială Șieu, Școala 
Gimnazială Josenii Bârgăului și Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-
Năsăud. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
OS1. Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare 

a oportunităţilor egale pentru 322 de elevi din mediul rural, din care 82 aparţinând 

minorităţii romă, din grupurile vulnerabile/comunităţile dezavantajate socio-economic; 

OS2.Îmbunătăţirea competenţelor a 36 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi 

a unei şcoli inclusive. 
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Rezultate așteptate: 
1. R1.1: 15 luni de management, monitorizare și implementare proiect, realizare achiziții 

publice, inclusiv urmărirea derulării contractelor;  

2. R1.2: 15 luni informare și publicitate proiect. 

3. R2.1: 358  membri GT selectați, din care: 322 elevi participanți la activitățile de tip 

outdoor și 36 cadre didactice /personal de sprijin;  

4. R 3.1: 3 spații amenajate și dotate corespunzător pentru implementarea activităților de 

tip outdoor; 

5. R 3.2: 322 elevi participanți la activitățile de tip outdoor - 3 parteneriate pentru educație 

și sustenabilitate - rapoarte de progress;  

6. R3.3: 322 de elevi, participanți în excursia cu tematica,,Uniţi în diversitate!”  

7. R4.1: 36 Cadre didactice/ personal de sprijin formate din care min 90% certificate . 

 

 

Data de începere a perioadei de implementare: 12.10.2022 
Data de finalizare a perioadei de implementare: 31.12.2023 

Date de contact beneficiar: telefon: 0743648506, e-mail: asspnv@gmail.com. 

 

 

  

 


