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Referitor la: Ghidul solicilant11lui şi deTalii depunere cerere de finanţare 

A fost publicată lista şcolilor din judeţul Ilfov, eligibile pentru prima rundă de finanţare: 

1. ŞCOALA Glf'vfNAZIALĂ NR. I, I DECEMBRIE 
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BĂLĂCEANCA-CERNICA 
3. LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU·' BRĂNEŞTI 
4. ŞCOALA GIMNAZJALĂ NR. 3 BUFTEA 
5. ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CERNICA 
6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CRETEŞTI - VIDRA 
7. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DASCĂLU 
8. ŞCOALA GIMNAZlALA NR. 1 DOBROEŞTI 
9. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂNEASA 
I O. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GLINA 
11. ŞCOALA GTMNAZJALĂ NR. I GRUIU 

12. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 JILAVA 
13. LICEUL TEORETIC "HORIA HULUBEI" MĂGURELE 
14. ŞCO/\LA Glf'vfNAZIALĂ NR. 1 NUCI 
I 5. ŞCOALA GTiv1NAZIALA NR. l MOGOSOAIA 
16. ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PANTELIMON 

17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. I PETRĂCHIOAIA 
18. LICEUL TEHNOLOGIC "DOAMNA CH!AJNA" ROŞU - CHIAJNA 
19. ŞCOALA GIMNAZJALĂ NR. 1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
20. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TÂNGANU - CERNICA 
21. ŞCOALA Glîv1NAZIALĂ NR. 1 TUNARI 
22. LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA 
23. ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VOLUNTARI 
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Ministerul Educaţiei, în calitate de coordonator de refom1e şi investiţii finanţate prin Planul 
Naţional de Reformă şi Rezilienţă (PNRR) a lansat în data de 2 martie 2022, prima rundă a 
Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar 
(PNRAS), finanţat prin PNRR, în cadrul Componentei C.15 - Educaţie, Refonna 3 Refonna 
sistemului de învăţământ obligatoriu pentru prevenirea şi reducerea pfrrăsirii timpurii a şcolii, 
Investiţia 4- Sprijinirea unităţilor de învăţământ cu risc ridicat de abandon şcolar. 
Prezentul apel se adresează unităţilor de învăţământ gimnazial de stat cu risc ridicat şi mediu 
de abandon şi părăsire timpmie a şcolii (PTŞ), identificate ca eligibile în cadrul Schemei de 
Granturi PNRAS. 
Schema de granturi, planificată în două runde, pe parcursul anilor 2022 şi 2023, vizează 
susţinerea unui număr minim de 2 500 de şcoli cu risc crescut şi mediu de abandon şcolar, 
prin utilizarea metodologiei şi a instrumentului informatic ale Mecanismului de Avertizare 
Timpurie în Educaţie (MATE), prin alocarea de resurse financiare şcolilor pentru 

sprijinirea elevilor, în vederea reducerii absenteismului, îmbunătăţirii rezultatelor la 

evaluări, obţinerii unei rate mai mari de participare la examenele naţionale şi a unui 

procent mai mare de elevi care finalizează învăţământul obligatoriu. 

În prima rundă de finanţare 23 de şcoli din judeţul Ilfov (a se vedea lista de mai sus) pot 
depune cerere de finanţare în cadrul acestui apel. Lista şcolilor eligibile în cadrul rundei 1 a 
fost aprobată prin OME nr. 3.319/01.03.2022 şi este disponibilă la: 
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Ghidul solicitantului care conţine condiţiile de eligibilitate şi instrucţiunile pentru 
beneficiari, precum şi anexele care trebuie completate de elitre aceştia, în vederea depunerii 
cererii de finanţare, pot fi descărcate accesând acest link 

Cererea de finanţare se depune în format electronic, accesând https://uefiscdî-direct.ro 
secţiunea Sign Up. Pentru că procesul de înregistrare necesită o adresă de e-mail, se 

recomandă utilizarea adresei şcolii sau e-mail-ului utilizat în SUIR. 

Sistemul informatic de depunere a aplicaţiilor a fost deschis în data de 2 martie 2022 şi se va 
închide în data de 13 martie 2022, ora 16:00. În această perioadă, potenţialii beneficiari ai 
apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanţare la adresa de e-mail 
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Toate informaţiile necesare sunt disponibile la: 

ht1Jlş){vv\Y\Y&_chu:<2/ghis!JJL?Pli_� i1ant11lnU.'J"l.El1cS. 

Prof dr. Daniela BARBU 
lmJJector şcolar pentru proiecte educaţionale 


