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Denumire apel Educație nonformală în sistem outdoor, Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov 

Cod apel POCU/988/6/26 

 

 

 

                                        Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de Evaluare tehnico-financiară 

 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

proiect 

Solicitant Titlu proiect Adresa 

solicitant 

Categorie 

Beneficiar 

Regiune/ 

Județ 

Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al 

proiectului 
Buget total 

eligibil             

1 = 2+5 

Asistenta 

financiarea 

nerambursabila 

(AFN)                  

2 = 3+4 

 

Buget (UE)  

3 

Buget de 

stat (BS)  

4 

Contribut

ie proprie 

beneficiar    

5 

1 153095 

 

FUNDAȚIA ESTUAR 

 

Prin educație 

schimbăm lumea 

Municipiul 

București, 

România, Str. 

Strada Ion 

Creanga nr. 6C, 

Bloc 87, scara 

1, apartament 

1, sector 5, 

județul 

Bucuresti, cod 

postal 050864, 

România 

Organism 

neguvernamental 

nonprofit 

(persoana juridica 

de drept privat 

fara scop 

patrimonial) 

Bucureşti 

- Ilfov 

100 Obiectiv specific integrat 

O.S.6.3. - Reducerea 

părăsirii timpurii a școlii 

prin măsuri integrate de 

prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând minorității 

roma și elevii din mediul 

rural / comunitățile 

dezavantajate socio-

economic; 

O.S.6.6. - Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic din 

învățământul pre-

universitar în vederea 

promovării unor servicii 

educaţionale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

incluzive. 

Obiectivul general a 

proiectului este crearea 

unui sistem de masuri 

educationale integrate si 

sustenabile pentru pentru 

330 de elevi in 

invatamantul preuniversitar 

(clasele 0-X) din Scoala 

Gimnaziala Nr 142 

Bucuresti, Scoala 

Gimnaziala Sfantul Andrei 

si Liceul Tehnologic Sf. 

Antim Ivireanu, dintre care 

98 de elevi din 

invatamantul primar 

(clasele 0-IV), 116 de elevi 

din invatamantul gimnazial 

(clasele V-VIII) si 

116 elevi din invatamantul 

liceal (clasele IX-X) si 

pentru 45 de persoane din 

care 39 personal didactic 

din invatamantul 

preuniversitar 

(clasele 0-X) si 6 personal de 

sprijin din Scoala 

Gimnaziala Nr 142 

1.730.800,44 1.723.964,01 1.384.640,34 339.323,67 6.836,43 



Bucuresti, Scoala 

Gimnaziala Sfantul Andrei 

si Liceul Tehnologic Sf. 

Antim Ivireanu care sa duca 

la reducerea si prevenirea 

abandonului scolar 

timpuriu si promovarea 

accesului egal la 

invatamantul 

preuniversitar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de 

invatare formale, 

nonformale si informale 

pentru reintegrarea in 

educatie si formare. 

 

 

 

2 153170 ASOCIAȚIA 

"ATITUDINI ȘI 

ALTERNATIVE" 

EduClub- 

perspective 

moderne în 

abordarea 

educației 

Municipiul 

Bucuresti, 

România, Str. 

Stirbei Voda 

nr. 2, Bl.1, Sc 3, 

Ap.99, judeþul 

Bucuresti, cod 

postal 

010101, 

România 

Organism 

neguvernamental 

nonprofit 

(persoana juridica 

de drept privat 

fara scop 

patrimonial) 

Bucureşti 

- Ilfov 

100 Obiectiv specific integrat 

O.S.6.3. - Reducerea 

părăsirii timpurii a școlii 

prin măsuri integrate de 

prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând minorității 

roma și elevii din mediul 

rural / comunitățile 

dezavantajate socio-

economic; 

O.S.6.6. - Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic din 

învățământul pre-

universitar în vederea 

promovării unor servicii 

educaţionale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

incluzive. 

 

 

 

Dezvoltarea unui mecanism 

de transfer educational 

integrat si sustenabil pentru 

stimularea participarii la 

educatie a elevilor din 

invatamantul primar, 

gimnazial si secundar 

superior, in sistem 

OUTDOOR, cu implicarea 

actorilor locali, prin servici 

de suport educational 

nonformal, psiho-social, 

dezvoltare personala si 

actiuni de inovare sociala. 1.729.103,04 1.721.904,67 1.383.282,42 338.622,25 7.198,37 



3 153602 ASOCIAȚIA 

E.D.I.T. 

(ASOCIAȚIA 

PENTRU 

EDUCAȚIE, 

DEZVOLTARE ȘI 

IMPLICAREA 

TINERETULUI) 

 

Siguranță 

rutieră, prim 

ajutor și educație 

prin artă - 

outdoor 

education 

Municipiul 

Bucuresti, 

România, Str. 

Constantin 

Tanase nr. 13, 

Sector 2, 

judeþul 

Bucuresti, cod 

postal -, 

România 

Organism 

neguvernamental 

nonprofit 

(persoana 

juridica de drept 

privat fara scop 

patrimonial) 

Bucureşti 

- Ilfov 

100 Obiectiv specific integrat 

O.S.6.3. - Reducerea 

părăsirii timpurii a școlii 

prin măsuri integrate de 

prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând minorității 

roma și elevii din mediul 

rural / comunitățile 

dezavantajate socio-

economic; 

O.S.6.6. - Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic din 

învățământul pre-

universitar în vederea 

promovării unor servicii 

educaţionale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

incluzive. 

 

 

 

Obiectivul general al 

proiectului este organizarea 

unui program de educatie 

in sistem outdoor in cadrul 

Liceului Teoretic 

"Alexandru 

Rosetti" Vidra, Scolii 

Gimnaziale Nr.1 Jilava si 

Liceului Teoretic Nr.1 Peris, 

din judetul Ilfov, cu 

implicarea a 36 de cadre 

didactice si 360 de 

elevi. 

1.729.975,86 1.721.541,36 1.383.980,66 337.560,70 8.434,50 

4 154207 ASOCIAȚIA 

HERCULES 

E - COOL - 

Educație 

Creativă 

Organizată prin 

Outdoor 

Learning 

Oras Costesti, 

România, Str. 

Victoriei nr. 40, 

, judeþul 

Arges, cod 

postal 115200, 

România 

Organism 

neguvernament

al nonprofit 

(persoana 

juridica de 

drept privat fara 

scop 

patrimonial) 

Bucureşti 

- Ilfov 

100 Obiectiv specific integrat 

O.S.6.3. - Reducerea 

părăsirii timpurii a școlii 

prin măsuri integrate de 

prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând minorității 

roma și elevii din mediul 

rural / comunitățile 

dezavantajate socio-

economic; 

O.S.6.6. - Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic din 

învățământul pre-

universitar în vederea 

promovării unor servicii 

educaţionale de calitate 

Proiectul „E-COOL - 

Educaþie Creativa 

Organizata prin Outdoor 

Learning” vizeaza derularea 

de activitaþi educaþionale 

non-formale 

outdoor participative 

centrate pe elevii din ciclul 

primar si gimnazial (340 de 

elevi, dintre care 185 din 

ciclul primar si 155 din 

ciclul 

gimnazial) în vederea 

reducerii riscului de 

parasire timpurii a scolii, 

abandon scolar, 

analfabetism si 

discriminare, cu accent pe 

elevii 

aparþinând grupurilor 

vulnerabile sau în risc 

1.730.323,61 1.709.256,00 1.384.258,96 324.997,04 21.067,61 



orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

incluzive. 

educaþional, respectiv 

elevii provenind din 

mediul rural (140 elevi, 

respectiv 41,18%), elevii de 

etnie roma (117 elevi, 

respectiv 34,41% din GT) si 

elevii cu dizabilitați sau 

CES - cerinþe educaþionale 

speciale (15 elevi, respectiv 

4,41% 

din GT) prin capacitarea a 

36 cadre didactice/ de 

sprijin pentru a derula 

activitaþi integrate de 

educaþie non-formala, 

vizând îmbunataþirea 

ofertei educaþionale de la 

nivelul unitaþilor scolare 

partenere din judeþul Ilfov, 

mai precis la nivelul celor 3 

unitaþi scolare implicate: 

?coala 

Gimnaziala nr. 3 Buftea (cu 

personalitate juridica), 

?coala Gimnaziala nr. 4 

Buftea (unitate arondata 

?colii Gimnaziale nr. 3 

Buftea) si 

?coala Gimnaziala nr. 1 

Glina (cu personalitate 

juridica), aflate în 

comunitaþi dezavantajate 

considerând disparitatea 

socio-economica 

dintre judeþul de 

implementare si zonele 

urbane alaturate, prin 

dotarea-amenajarea 

spaþiilor educaþionale 

destinate activitaþilor 

outdoor si 

prin îmbunataþirea 

competențelor cadrelor 

didactice/ de sprijin specific 

pentru a iniþia si derula 

astfel de activitați de-a 

lungul a 18 luni 

 



 

 

5 154259 INSPECTORATUL 

ȘCOLAR AL 

JUDEȚULUI ILFOV 

PRO INGENIO - 

Practici 

educative și 

învățare 

interactivă 

pentru 

stimularea 

gândirii elevilor 

Municipiul 

Bucuresti, 

România, Str. 

CALEA 13 

SEPTEMBRIE 

nr. 209, 

SECTOR 5, 

judeþul 

Bucuresti, cod 

postal 050722, 

România 

Autoritate a 

administrației 

publice centrale 

finanþata 

integral de la 

bugetul de stat 

sau BAS 

Bucureşti 

- Ilfov 

100 Obiectiv specific integrat 

O.S.6.3. - Reducerea 

părăsirii timpurii a școlii 

prin măsuri integrate de 

prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând 

grupurilor vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând minorității 

roma și elevii din mediul 

rural / comunitățile 

dezavantajate socio-

economic; 

O.S.6.6. - Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic din 

învățământul pre-

universitar în vederea 

promovării unor servicii 

educaţionale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

incluzive. 

 

Scopul general al 

proiectului (O.G.) il 

reprezinta implementarea 

unui set de actiuni ce 

participa la obiectivele 

specifice ale programului 

„Educatie nonformala in 

sistem outdoor”. 

1.730.314,69 1.442.379,21 1.384.251,75 58.127,46 287.935,48 

         Total Lei 8.650.517,64 

 

8.319.045,25 

 

6.920.414,13 

 

1.398.631,12 

 

331.472,39 

 

         Total Euro (1 EURO = 

4,9460) 

1.748.992,65 

 
1.681.974,37 

 

1.399.194,12 

 

282.780,25 

 

67.018,28 

 

 


