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SUSTENABILITATE PROIECT 

„Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod 107777 

 

 Proiectul a fost implementat de către Municipiul Sebeș în perioada aprilie 2018 – mai 2021 în 

parteneriat cu Liceul Tehnologic Sebeș și cu Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș, cofinanțat 

din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.  

Activitățile proiectului s-au adresat copiilor și elevilor înscriși la cele două unități de învățământ și 

care s-au confruntat cu riscul de eșec școlar sau de părăsire timpurie a școlii. 

Obiectivul general al proiectului a urmărit 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. 

Astfel, proiectul și-a atins rezultatele propuse, înregistrându-se un număr de 425 de copii selectați, 

beneficiari ai activităților proiectului; 90 de kituri de igienă distribuite;  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.  

Perioada de sustenabilitate semnifică menținerea structurilor create și/sau finanțate prin intermediul 

proiectului conform instrucțiunilor finanțatorului. După încetarea finanțării beneficiarul și instituțiile de 

învățământ vor menține asocierea creată în ideea de a dezvolta proiecte viitoare similare dar și de a continua 

o serie de activități ale actualului proiect.  

Prin structurile și asocierea creată se vor continua acțiunile de identificare a copiilor/elevilor și 

tinerilor cu scopul creșterii participării școlare și a reducerii abandonului sau părăsirii timpurii a școlii, 

precum și de creștere a  performanțelor școlare și recuperarea lacunelor educaționale. 

MONITORIZAREA SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI  

Perioada de sustenabilitate începe în septembrie 2021 și acoperă întregul an școlar, respectiv până 

la data de 10.06.2022. Sustenabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale 

şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare. 

Beneficiarii/asociații au răspunderea în ceea ce privește sustenabilitatea prin: 

- menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului; 
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- menținerea obligațiilor asumate în cadrul proiectului în ceea ce privește indicatorii atinși după 

finalizarea implementarii proiectului; 

- arhivarea documentelor și păstrarea acestora conform prevederilor Contractului de finanțare. 

Monitorizarea va furniza informații privitoare la: 

 Parametrii la zi ai proiectului; 

 Măsura în care se acționează pentru menținerea în parametrii propuși 

 Utilizarea concordantă a resurselor din proiect; 

 Potențialele riscuri 

 Potențialele soluții. 

 

Responsabil sustenabilitate: Municipiul Sebeș 

Instituție de învățământ asociată: Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Sebeș 


