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COMUNICAT DE PRESĂ 

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” 

ANUNȚ LANSARE PROIECT: Reducerea abandonului școlar 

Cod proiect: F-PNRAS-1-2022-1642 

 

Școala Profesională Dagâța, CUI 17145448, cu sediul în localitatea Dagâța, 

comuna Dagâța, județul Iași, implementează începând cu data de 27.09.2022, Proiectul  de 

Reducere a Abandonului Școlar, fiind beneficiară al finanțării specifice SG-PNRAS în cadrul 

Componentei C15- Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență. 

 Proiectul este finanțat prin Inspectoratul Județean Iași de către Ministerul Educației, 

în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei 15- Educație a 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României(PNRR), R3 Reforma sistemului de 

învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii- 14 Sprijinirea 

unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar. 

 

 Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, care va include 3 ani 

școlari, respectiv 27.09.2022-27.09.2025 

Bugetul proiectului este de 983.815,00 lei 

Obiectivul general al proiectului  este prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii 
timpurii a școlii, dar și creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar           
inferior- gimnaziu la învățământul secundar superior-liceu sau învățământ profesional și 
tehnic în rândul elevilor de la Școala Profesională Dagâța.  

Obiective specifice: 

Obiectivul 1: Diminuarea riscului de abandon școlar în perioada 2022—2025, cu 
încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic la finalul acestei perioade; 
Obiectivul 2: Creșterea cu minim 2% a ratei de finalizare a învățământului gimnazial și cu 
min. 5% a ratei de participare la Evaluarea Natională; 
Obiectivul 3: Îmbunătățirea proceselor de predare – învățare – evaluare, prin formarea 
cadrelor didactice pentru instruire personalizata și abordarea educaționala a elevilor cu 
CES, dobândirea de competențe digitale. 
Obiectivul 4: Îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor prin efectuarea orelor de 
TIC într-un laborator echipat modern, utilizarea acestor competente și la celelalte 
discipline, în săli de clase dotate cu tehnologii moderne de învățare.  
Obiectivul 5: Consolidarea relației elevi - părinți - școală prin informarea permanentă a 

parinților asupra situației școlare a copiilor lor și consiliereaacestora pentru a-i sprijini în  

demersul lor educațional. 

 

Manager proiect, 

Director Ursanu Veronica 

0783047536 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


