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A. INFORMAȚII GENERALE SGCU-PV 

A.1. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

A.1.1. Titlul Proiectului 
Adolescența - Responsabilități și Certitudini în viziunea 

dreptului 

A.1.2. Acronim ARC 

A.1.3. Categorie grant 

SGNU ☐ 

Mic ☐ 

Mediu ☐ 

Mare ☐ 

SGCU-PV  ■ SGCU-CI ☐ 

A.1.4. Valoarea totală a 

finanțării solicitate 
LEI: 560,399.25 EURO

1
: 119,997.27 

A.1.5. Durata de implementare 
36 luni 

Durata maximă a granturilor este de 3 ani.  

A.1.6. Grupul țintă 

Categoria de grup țintă 

☐ studenți 

■ elevi de liceu 

Se va bifa categoria de grup țintă pentru care se depune 

aplicația de grant.  

Numărul total de beneficiari  52 de elevi/an *3 ani =156 de elevi 

A.1.7. Rezumatul proiectului 

Proiectul ”Adolescența - Responsabilități și Certitudini în viziunea dreptului” se adresează elevilor 

de liceu din clasele terminale aflați în categorii defavorizate din cauza unor factori independenți de 

voința lor: provin din familii cu venituri mici, trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există 

școli în proximitate, sunt istoric discriminați pe baza etniei, au unul sau ambii părinți care lucrează 

în străinătate sau au cerințe educaționale speciale. Obiectivul general al proiectului este facilitarea 

accesului elevilor din liceele, din zona Sud-Vest Oltenia, la învățământul terțiar din domeniul 

juridic, din cadrul Universității din Craiova (UCV). Activități. Activitățile proiectului sunt 

prevăzute a se derula pe parcursul a 3 ani, în perioada mai-iulie a fiecărui an, respectiv: campanii 

de diseminare; cursuri de educație juridică adresate elevilor cu risc ridicat de abandon școlar - 

cursuri specifice Facultății de Drept; consiliere profesională și orientare în carieră; ateliere de lucru 

în domenii specifice; vizite de studiu pentru elevii din grupul țintă; competiții sportive, activități 

recreative și evenimente culturale; activitatea de management și activitatea de dotare. Resurse 

implicate. Resursa umană implicată va fi constituită din: echipa de management ce va fi formată 

din 2 persoane (manager proiect și responsabil financiar), iar echipa de implementare ce va fi 

formată din 17 persoane (contractate din cadrul UCV, precum și din afara instituției și va conține: 

experți pentru cursuri și ateliere, supraveghetori, tutori). Rolul fiecărei persoane va fi bine 

determinat pentru realizarea activităților, iar alocarea efectivă a membrilor echipei este descrisă la 

punctul C4. Resursa materială: baza materială a beneficiarului este formată din 17 săli de curs, 17 

săli de seminar, 38 cabinete, sală și teren de sport, bibliotecă cu sală de lectură cu o capacitate de 

120 de locuri, centru IT dotat cu infrastructură de specialitate, 30 pupitre, 30 scaune și 10 dulapuri, 

1 sală conferință de 40 de scaune dotată cu tablă inteligentă cu proiector și sistem audio, 1 aulă cu 

300 de locuri în auditoriu și sistem conferință audio-video, internet, obiecte de inventar și resurse 

materiale pe care ne propunem sa le achiziționăm în vederea desfășurării activităților proiectului (2 

imprimante multifuncționale, 1 laptop, 1 flipchart, 1 whiteboard, diverse materiale consumabile și 

materiale publicitare, etc.). Aceste resurse au rolul de a asigura buna desfășurare a activităților 

                                                      
1
 În vederea întocmirii bugetului, valoarea maximă a grantului în lei va fi calculată la cursul InforEuro 

din luna aferentă lansării apelului la propuneri de proiecte  
[http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm]. 
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proiectului. 

A.2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE APLICANT 

A.2.1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE UNIVERSITĂȚII 

Se prezintă date de identificare clare și corecte despre aplicant, respectiv instituția de învățământ, 

precum și despre reprezentantul său legal. 

Denumire instituție de învățământ UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Adresă Str. A.I. Cuza, nr. 13  

Localitate Craiova 

Județ Dolj 

Pagina web www.ucv.ro  

Nume și prenume reprezentant 

legal 
Prof.univ.dr. SPÎNU Cezar Ionuț   

Funcția Rector 

Telefon fix/Fax +(40)0351.403.145 +(40)0251.411.688 

E-mail rectorat@central.ucv.ro , rectorat@ucv.ro  

A.2.2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FACULTĂȚII (se completează obligatoriu 

pentru granturile necompetitive) 

Se prezintă date de identificare clare și corecte despre facultatea care va implementa proiectul, 

precum și despre decan.  

Facultatea Facultatea de Drept 

Adresă Calea București, nr. 107D 

Localitate Craiova 

Județ Dolj 

Pagina web http://drept.ucv.ro/  

Nume și prenume decan Prof. univ. dr. CERCEL Sevastian 

Telefon fix/Fax +(40)351.177.100 +40.351.177.100 

E-mail secretariat@drept.ucv.ro  

A.2.3. DIRECTOR DE GRANT 

Se prezintă date de identificare clare și corecte despre directorul de grant, care va fi și persoana 

de contact pentru grant. 

Numele și prenumele DIACONU Matei 

Funcția  - 

Telefon fix/Fax +(40)351.177.100 +(40)351.177.100 

Mobil +(40)0722.781.440 

E-mail mateidiaconu@yahoo.com  

B. CONTEXTUL PROBLEMATICII ABORDATE (max. 2 pag.) 

B1. Studiu de diagnoză în raport cu obiectivele proiectului ROSE 

Pentru identificarea factorilor care conduc la acces limitat la studii universitare al absolvenților de 

liceu s-au folosit datele din studii realizate de Facultatea de Drept, CCOC, ISJ Dolj, chestionare 

specifice aplicate elevilor. Astfel, din statistici interne cu privire la liceele de proveniență ale 

studenților Facultății de Drept, rezultă că, în anul universitar 2018-2019, sunt înscriși absolvenți de 

la 34 de licee din județul Dolj, din care cea mai mare pondere numerică o dețin absolvenții liceelor 

de prestigiu din Craiova, respectiv Colegiul Național Frații Buzești, Colegiul Național Carol I, 

Colegiul Național Elena Cuza. În acest context, se constată o prezență mai slabă a absolvenților 

celorlalte licee doljene printre studenții Facultății de Drept, cauzată în principal de lipsa 

informațiilor cu privire la mediul academic juridic (nevoia N1). Un alt factor care limitează 

accesul la învățământul terțiar juridic a fost constatat în timpul implementării programelor interne 

ale Facultății de Drept de promovare a educației juridice în liceele din județul Dolj. Astfel, 

curricula obligatorie la nivelul învățământului secundar nu include și informații din domenii 

http://www.ucv.ro/
mailto:rectorat@central.ucv.ro
mailto:rectorat@ucv.ro
http://drept.ucv.ro/
mailto:secretariat@drept.ucv.ro
mailto:mateidiaconu@yahoo.com
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fundamentale juridice, elevii nu dobândesc în timpul anilor de liceu o cultură și un vocabular 

juridice, aspect ce îi poate ține departe de dorința de a accesa cursurile Facultății de Drept și de 

aspirațiile spre profesiile juridice. Din chestionarele aplicate elevilor, am constat că există interes 

din partea acestora de a se îndrepta către cursurile oferite de Facultatea de Drept, dar lipsa unor 

noțiuni elementare privind practica din domeniul profesiilor juridice este de natură a descuraja 

direcționarea spre respectiva specialitate (N2). Facultatea de Drept din cadrul Universității din 

Craiova reprezintă o instituție a învățământului superior cu valoare de pașaport pentru accesul în 

domenii profesionale de elită, profesii cu care elevii din învățământul secundar, mai ales cel vizat 

de acest proiect, nu interacționează decât în situații negative din viața lor. Aceste aspecte pot crea 

Facultății de Drept craiovene imaginea unei ”facultăți dificile”, atât din punct de vedere al 

admiterii la studii, cât și prin prisma absolvirii celor 4 ani prevăzuți de planul de învățământ (N3). 

Dincolo de acești factori care țin de specificul învățământului juridic și care limitează accesul la 

studii universitare în acest domeniu, există și condiționalități externe de natură să influențeze 

numărul de candidați pentru Facultatea de Drept. Sunt unanim recunoscute și dezbătute la nivel 

național aspecte negative precum: scăderea natalității începând cu ultimul deceniu al secolului 

trecut, migrația forței de muncă, subfinanțarea învățământului universitar, atât pentru locurile 

bugetate, cât și pentru fondul salarial și dotările materiale, aspect ce intervine negativ în calitatea 

actului educativ. Un efect al acestui ultim aspect este abandonul școlar. La Facultatea de Drept, 

procentul de abandon școlar, de la nivelul studiilor de licență, înregistrat în anul universitar 2017-

2018 este de aproximativ 13,15%, fiind în creștere față de anul universitar 2016-2017, când 

facultatea noastră a înregistrat o rată de abandon de aproximativ 11,51%.  

B2. Soluții posibile în raport cu problemele identificate la secțiunea B1 

În vederea satisfacerii nevoilor identificate la nivelul liceelor din regiunea S-V Oltenia, Facultatea 

de Drept propune un sistem de soluții care să faciliteze accesul elevilor acestor licee la 

învățământul terțiar din domeniul juridic, din cadrul UCV. Astfel, pentru creșterea numărului de 

elevi care provin și de la alte licee decât cele de top și care se vor îndrepta către Facultatea de 

Drept (N1), propunem ca Grupul Țintă al proiectului să se compună din elevi de la liceele care nu 

au furnizat foarte mulți studenți Facultății de Drept, cu orientare catre liceele din judetele vecine, 

cum ar fi Liceul Teoretic dr. Victor Gomoiu, Vânju Mare, Colegiul Național Pedagogic Ștefan  

Odobleja. Drobeta Turnu Severin. Pornind de la identificarea nevoii de includere în curricula 

obligatorie la nivelul învățământului secundar a unor informații din domenii fundamentale juridice 

(N2), proiectul va oferi elevilor selectați ca Grup Țintă cursuri specifice Facultății de Drept, 

respectiv cursuri de specialitate juridică în domenii fundamentale ale dreptului: drept civil și teoria 

generală a dreptului, drept penal și organizarea statului. După participarea la activitățile desfășurate 

pe perioada Școlii de vară la Facultatea de Drept, elevii din Grupul Țintă se vor familiariza cu tot 

ceea ce ține de mediul academic juridic craiovean, încât imaginea de ”facultate dificilă” va deveni 

doar un mit (N3). Petrecerea a două săptămâni în campusul universitar, interacțiunea cu cadrele 

didactice ale facultății, cu studenții facultății, vizitele la instituțiile de interes pentru domeniul 

juridic, precum și informațiile deprinse în timpul cursurilor și atelierelor vor contura o proiecție 

favorabilă asupra vieţii academice juridice, care va fi relatată și altor tineri, astfel, accesul spre o 

facultate cu profil juridic să nu mai fie întrerupt de lipsa de informații. Deși prezentat la final, 

principalul punct forte al Facultății de Drept, care va atrage din rândul tinerilor elevi cât mai multe 

persoane spre cursurile oferite de facultate, este baza materială. Întreaga activitate a facultăţii se 

desfăşoară într-un sediu nou, care oferă condiţii excelente pentru educație: spaţii de învăţământ, 

bibliotecă, sală de judecată, sală de sport, birouri, aulă, toate cu dotări pe măsura unui campus 

universitar european. Cât privește abandonul școlar, la Facultatea de Drept acesta nu atinge cote 

îngrijorătoare încă, dar este în creştere. Pentru a-i sprijini pe elevii care doresc să devină studenți la 

drept, proiectul Școlii de Vară își propune să le formeze un bagaj elementar de cunoştinţe juridice. 

Pe baza cunoștințelor dobândite și fixate în cadrul proiectului, elevii din viitorul Grup Țintă vor 

întâmpina mai puţine dificultăţi de acomodare în primul an de studiu, astfel reducându-se pericolul 
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abandonului școlar. 

C. DESCRIEREA OPERAȚIONALÃ (max. 10 pag.) 

C1. Obiective 

Obiectiv General (O.G.): facilitarea accesului elevilor din liceele din zona Sud-Vest Oltenia la 

învățământul terțiar din domeniul juridic din cadrul UCV. 

Obiective Specifice (O.S.): 

O.S.1. Familiarizarea elevilor din liceele din zona Sud-Vest Oltenia cu noțiuni fundamentale 

privind sistemul de drept, statul și ordinea juridică din România. 

O.S.2. Conștientizarea elevilor din liceele din zona Sud-Vest Oltenia cu privire la riscurile 

implicate de comportamentul antisocial și responsabilizarea acestora în legătură cu drepturile și 

obligațiile specifice unui viitor adult. 

O.S.3. Dobândirea unor abilități generale în domenii de interes cu aplicabilitate în specialitatea 

juridică. 

O.S.4. Optimizarea metodelor și tehnicilor de consiliere profesională și orientare în carieră în 

vederea reducerii riscului de abandon școlar, în rândul elevilor din categorii defavorizate, din zona 

Oltenia. 

O.S.5. Implementarea serviciilor de consiliere profesională și orientare în carieră, prin instrumente 

specifice inovative și metode adaptate standardelor naționale și europene, care vizează  

monitorizarea ulterioară a beneficiarilor direcți ai proiectului. 

O.S.6.  Cunoașterea activității unor instituții din domenii integrate sistemului juridic. 

O.S.7. Dezvoltarea abilităților de socializare și de lucru în echipă în contextul lărgirii orizontului 

personal de cultură și cunoaștere. 

C3. Grupul țintă 

Grupul țintă este format dintr-un număr de 156 de elevi, câte 52 de elevi în fiecare an, fete și băieți, 

care provin de la clasele terminale din liceele de stat, din zona Sud-Vest Oltenia aflate pe lista 

liceelor de stat cu performanțe scăzute conform Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) 

- Manualul de Granturi Pentru Universități, 2018. Vom avea în vedere elevi care studiază la Liceul 

Teoretic dr. Victor Gomoiu - Vânju Mare, Colegiul Național Pedagogic Ștefan  Odobleja - Drobeta 

Turnu Severin, Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu – Craiova, precum și alte licee, elevi 

aflați în situație de risc, care provin din familii cu venituri mici, care trăiesc în zone rurale sau alte 

zone în care nu există școli în proximitate, care sunt istoric discriminați pe baza etniei, care au unul 

sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau care au cerințe educaționale speciale. Elevii vor fi 

selectați și înscriși în grupul țintă, după efectuarea campaniei de diseminare a proiectului 

”Adolescența - Responsabilități și Certitudini în viziunea dreptului”. În cadrul acestei campanii se 

vor prezenta, pe lângă informațiile legate de proiect și regulile care trebuie respectate pe parcursul 

perioadei în care participă la activitățile grantului, astfel încât înscrierea să se facă asumat. În acest 

sens, fiecare elev care va fi înscris în grupul țintă va semna un document din care va rezulta că a 

fost informat privind conținutul proiectului și regulile acestuia. De asemenea, părinții sau tutorii 

legal instituiți ai elevilor minori ce vor fi înscriși în grupul țintă își vor da acordul în scris pentru ca 

elevul respectiv să participe la activitățile proiectului, precum și pentru prelucrarea datelor 

personale ale acestuia. Pe parcursul derulării activităților proiectului la care vor participa elevii din 

grupul țintă, echipa de management a proiectului va acorda o atenție deosebită siguranței și 

securității acestora. Pentru realizarea acestui scop vor fi angajați în cadrul proiectului 4 

supraveghetori/consilieri școlari, precum și 4 tutori. Având în vedere mediile defavorizate din care 

provin, în principiu, acești elevi ce vor forma grupul țintă al proiectului, nevoia lor de autosusținere 

și de sprijin educațional suplimentar este evidentă. Pornind de la această necesitate, proiectul 

”Adolescența - Responsabilități și Certitudini în viziunea dreptului” va derula activitățile propuse 

și descrise mai jos cu scopul de a facilita accesul elevilor din liceele din zona Oltenia la 

învățământul terțiar din domeniul juridic din cadrul UCV, tocmai pentru a le deschide calea către o 

nouă profesie, aceea de jurist, la care poate că nu au visat și care să le poată oferi șansa unui viitor 
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de succes. Cei 52 de elevi participanți în fiecare an vor fi împărțiți în 2 grupe de câte 26 de elevi 

care vor participa, alternativ sau concomitent, la toate activitățile proiectului destinate lor.  

C4. Activitățile proiectului și rezultate așteptate 

A.I. Activitatea de dotare 

Perioadă desfășurare: mai - iunie 2019, mai - iunie 2020, mai - iunie 2021 

Beneficiari: 52 de elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: Universitatea din Craiova 

 

A.II. Campanii de diseminare, cu scopul de a atrage și a selecta elevii care vor face parte din 

grupul tință 

Perioadă desfășurare: Iunie 2019, iunie 2020, Iunie 2021 

Beneficiari: indirecți: comunitățile locale din Sud-Vestul Olteniei, elevii din liceele de stat vizate 

de proiect, părinții elevilor, cadrele didactice din liceele vizate, personalul Facultății de Drept și al 

Universității din Craiova; direcți: 52 de elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: zona Sud-Vest Oltenia - lista de licee de stat cu performanțe scăzute 

conform Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) -Manualul de Granturi Pentru 

Universități, 2018; campusul universitar al Facultății de Drept  

 

A.III. Cursuri specifice Facultății de Drept, cursuri de educație juridică adresate elevilor cu 

risc ridicat de abandon școlar 

Perioadă desfășurare: iulie 2019, iulie 2020 și iulie 2021 

Beneficiari: 52 de elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: municipiul Craiova, în incinta Facultății de Drept  

 

A.IV. Consiliere profesională și orientare în carieră  

   A.IV.1. Evaluare aptitudinală și psihologică a elevilor aflați în situații de risc  

   A.IV.2. Consiliere în carieră centrată pe alegerea unei facultăți/ domeniu de studiu/ activitate 

profesională în acord cu pregătirea/ dorințele/ performanțele și aptitudinile lor 

   A.IV.3. Aplicare de tehnici proiective elevilor aflați în situații de risc 

Perioadă desfășurare: iulie 2019, iulie 2020 și  iulie 2021 

Beneficiari: indirecți: comunitatea de viitori angajatori, din țară sau străinătate, direcți: 52 de 

elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: municipiul Craiova, în incinta campusului Facultății de Drept/sediul CCOC  

 

A.V. Ateliere de lucru în domenii specifice, pentru elevii din grupul țintă 

Perioadă desfășurare: iulie 2019, iulie 2020 și iulie 2021 

Beneficiarii: 52 de elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: municipiul Craiova, în incinta Facultății de Drept  

 

A.VI. Vizite de studiu pentru elevii din grupul țintă 

Perioadă desfășurare: iulie 2019, iulie 2020 și iulie 2021 

Beneficiarii: 52 de elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Penitenciarul de Minori și 

Tineri Craiova, Palatul Parlamentului, București 

 

 A.VII. Competiții sportive, activități recreative și evenimente culturale 

Perioadă desfășurare: iulie 2018, iulie 2019 și iulie 2020 

Beneficiarii: 52 de elevi din Grupul țintă/an*3ani= 156 de elevi   

Locație desfășurare: municipiul Craiova, în incinta Facultății de Drept  
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Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați „Graficul de 

implementare trimestrială a activităților” (Anexa 3.1). 

C5. Indicatori 

Indicatori de impact 

Descriere UM 

Valoarea 

de 

referință
2
 

Valori propuse 

AN 

1 

AN 

2 

AN 

3 

Rata de promovare după anul I de studii de licență 

la nivelul facultății 
%     

Indicatori de rezultat 

Descriere 

Valori propuse 

AN 1 AN 2 AN 3 

Sem. I Sem. II 
Sem. 

I 
Sem. 2 Sem. I Sem. 2 

F B F B F B F B F B F B 

Numărul total de studenți care au 

beneficiat de suport în cadrul grantului 
            

Numărul total de studenți în situație de 

risc care au beneficiat de suport în cadrul 

grantului 

            

Numărul de studenți în situație de risc 

care au beneficiat de activități remediale 

și de consiliere în cadrul grantului 

            

Numărul total de elevi care au 

participat la programe de vară de tip 

punte 

28 24   28 24   28 24   

Numărul de elevi în situație de risc 

care au participat la programe de vară 

de tip punte 

16 12   16 12   16 12   

C6. Impactul socio-economic și de mediu 

Nu este cazul 

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați „Chestionarul de 

mediu” (Anexa 3.2). 

D. SUSTENABILITATEA (max. 1 pag.) 

Impactul activităților programate va continua și după implementarea proiectului. Astfel, 

valorificând experiența acumulată în timpul implementării proiectului ”Adolescența - 

Responsabilități și Certitudini în viziunea dreptului”, Facultatea de Drept preconizează încheierea 

anuală a unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj având ca obiect 

organizarea de prelegeri de educație juridică și orientare profesională pentru elevi, susținute de 

cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și specialiști din cadrul CCOC, în colaborare cu 

asociațiile studențești prin care vor fi continuate unele dintre activitățile proiectului. 

La fiecare întâlnire planificată conform preconizării mai sus amintite, vor fi prezentate experiențele 

acumulate prin implementarea proiectului ”Adolescența - Responsabilități și Certitudini în 

viziunea dreptului”. 

Totodată, în cele ce urmează, vom prezenta succint o planificare strategică privind posibilitatea de 

asigurare a sustenabilității proiectului, respectiv: 

- La finalul perioadei de implementare se va constitui o echipă formată din 1 reprezentant al 

Facultății de Drept și câte 1 reprezentant de la fiecare liceu implicate (care a făcut parte din cadrul 

                                                      
2
 Aferentă anului academic anterior demarării grantului. 
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echipei de implementare a proiectului), echipă care se va reuni trimestrial (fizic/virtual), pentru 

monitorizarea efectelor de sustenabilitate ale proiectului; 

- Echipa post-implementare va monitoriza timp de 3 ani după finalizarea proiectului progresele 

realizate de elevii din GT (nota la examenul de bacalaureat/rata de promovabilitate, în paralel cu 

rata globală de promovare a examenului - la nivel de liceu, comparativ cu cea din analiza inițială), 

în același timp se va ține o evidență a numărului celor care vor deveni studenți la Facultatea de 

Drept. Totodată, echipa post-implementare se va asigura de funcționarea grupului de FB și după 

finalizarea activităților cu GT, atât pentru consolidarea relațiilor instituționale, pentru 

monitorizarea parcursului educațional al elevilor, cât și pentru promovarea altor inițiative din 

perioada de sustenabilitate; 

- Bunurile achiziționate vor fi păstrate în cele mai bune condiții și vor fi utilizate în același 

scop de alte grupuri de elevi, în anii următori finalizării proiectului; 

- Raportul final, cât și fotografiile, testimonialele elevilor, articolele din presă etc, din timpul 

proiectului, vor fi publicate atât pe site-ul Facultății, cât și pe site-ul UCv. 

- Ne propunem să fructificăm experiența acumulată prin intermediul acestui program in 

derularea unor activități similare celor pe care le vom realiza în cadrul școlii de vară. Aceste 

activități se vor relua anual, pentru a se valorifica experiența acumulată (spre exemplu, organizarea 

de cursuri de vară combinate cu turul Universității/Facultății), pentru cel puțin încă 2 grupuri de 

elevi, aflați în diferite situații de risc de părăsire a școlii, din licee din regiunea Sud-Vest Oltenia.  

       - Pentru continuarea activităților proiectului cu elevii din GT/cu alte grupe de elevi din 

categorii defavorizate, se vor urma direcțiile: voluntariat din partea cadrelor didactice, în paralel cu 

identificarea de noi surse de finanțare, pentru depunerea unor noi proiecte cu finanțare 

guvernamentală/europeană (inclusiv alte programe de finanțare complementare, precum PO 

CU/Erasmus+), fie prin atragerea de donații și sponsorizări (inclusiv prin campania anuală 2%).  
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