
 

 

 

 

 

 

 
Municipiul Sebeș 

Proiect ”Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod 107777 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  

Sebeș, 21.05.2021 

Finalizare proiect  

”Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod 107777 

 

Proiectul implementat de către Municipiul Sebeș cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020, program gestionat de AM POCU, OIPOCU 

MEN, s-a adresat direct copiilor și elevilor cu risc de eșec școlar sau părăsire timpurie a școlii. 

Activitățile proiectului s-au derulat în perioada aprilie 2018 – mai 2021.  

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Îmbunătățirea participării și performanțelor școlare, atragerea și menținerea copiilor în procesul 

educațional, transformarea mediului școlar într-unul prietenos și apropiat, îmbunătățirea competențelor 

cadrelor didactice prin facilitarea accesului la servicii integrate. 

 

Rezultate proiect: 

- 425 copii selectați și înregistrați în grupul țintă, beneficiari ai activităților din cadrul proiectului; 

- 90 de kituri de igienă distribuite; 

- 270 copii au participat la o excursie tematică; 

- 218 elevi înscriși în învățământ participanți la Programul SDS au primit zilnic, pe perioada 

derulării proiectului  pachet nutrițional/catering; 

- 2 unități educaționale pentru învățământ școlar și învățământ preșcolar au fost dotate în cadrul 

proiectului cu echipamente care sprijină realizarea cu succes a activităților educaționale și de 

sprijin cu copiii din grupul țintă; 

- 1 grup local de acțiune pentru promovarea educației a fost înființat la nivelul comunității; 

- 5 modele educaționale și de implicare comunitară din țările Uniunii Europene care dețin sisteme 

educaționale performante au fost analizate și 1 model a fost preluat în vederea implementării; 

- 120 de persoane aparținând personalului didactic/personal de sprijin/ auxiliar din cadrul Școlii 

Gimnaziale Mihail Kogălniceanu Sebeș și Liceului Tehnologic Sebeș, au participat la cursuri de 

formare.  

 

Instituțiile de învățământ partenere: Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” și Liceul 

Tehnologic Sebeș. 

 

Valoarea totală a proiectului: 3.229.377,05 lei. 

Valoarea totală nerambursabilă: 3.164.789,47 lei. 

  


