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COMUNICAT DE PRESĂ 

LANSAREA PROIECTULUI ACORD 

 
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat în data de 24 martie 2023 Conferința de 

lansare a Proiectului  ,,Activități Creative Outdoor și Relaționare prin Descoperire – ACORD”, în 

baza Contractului de Finanțare nr. 137099/16.11.2022, încheiat cu Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, proiect NR: POCU/987/6/26, Cod SMIS 2014+: 154485. 

Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean, în calitate de beneficiar,  

împreună cu 3 școli partenere: Şcoala Gimnazială „Nichifor Ludovig” Niculiţel, Școala 

Profesională ,,Danubius” Tulcea și  Școala Gimnazială ,,Gheorghe Banea” Măcin și își propune ca 

obiectiv reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor proveniți din grupuri 

vulnerabile, din 3 comunități educaționale din județul Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri 

integrate de educație nonformală, orientate pe nevoile elevilor. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.730.407,20 lei, din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 1.621.357,22 lei. Perioada de implementare este noiembrie 2022 -  

decembrie 2023.  

Grupul țintă, este reprezentat de 40 de cadre didactice, care vor participa la un program de 

formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și de 350 de elevi, în special din grupuri 

vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevi din mediul rural, elevi din 

comunități dezavantajate socio-economic. 

La conferința de lansare au participat 24 persoane cu prezență fizică și 33 persoane cu 

prezență online. 

Printre invitați s-au numărat domnul Vasile ȘOAVĂ, Director de Cancelarie la Instituția 

Prefectului, domnul Mihai HULENI, Vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea și domnul 

Răzvan GRECU, Consilier personal al Primarului Municipiului Tulcea. 

Agenda activității a inclus, în deschidere, o prezentare a proiectului ACORD, realizată de 

doamna prof. Viorica PAVEL, manager de proiect, urmată de alocuțiuni ale doamnei prof. Mioara 

RANCIU, coordonator educațional, discurs cu titlul ,,Repere generale privind implementarea 

proiectului ACORD” și  prelegerea doamnei psiholog Laura GUNESCH, expert bune practici, cu 

titlul ,,Cum construim bune practici în proiectul ACORD”.  

Lucrările conferinței au continuat cu scurte prezentări ale școlilor partenere, susținute de 

coordonatorii parteneri d-nul prof. Doru PEIU, director la Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” 

Niculițel, d-na prof. Iuliana LUPAN, directorul Școlii Profesionale ,,Danubius” Tulcea și d-nul 

prof. Narcis Doru OPRESCU, managerul Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Banea” Măcin. 
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            Domnul Vasile ȘOAVĂ, și-a exprimat convingerea că proiectul ,,Activități Creative 

Outdoor și Relaționale prin Descoperire – ACORD” va fi un proiect cu impact asupra grupurilor 

de elevi din fiecare școală parteneră și a dat asigurări de întreaga susținere pentru implementarea 

lui, din partea instituției pe care o reprezintă.  

            În intervenția sa, d-nul Mihai HULENI a vorbit despre importanța  completării educației 

formale cu tipul de învățare nonformală în sistem outdoor, care poate și trebuie să fie mai 

empatică, mai plăcută, în comparație cu formalismul educației din sala de clasă. 

            D-nul Răzvan GRECU a apreciat în mod deosebit obiectivele și activitățile proiectului, 

fiind convins că elevii și profesorii din grupul țintă vor lucra cu emoție și plăcere în toată perioada 

derulării lui.   

            În finalul conferinței de lansare a proiectului, d-na prof. Viorica PAVEL, Inspector Școlar 

General,  a urat, partenerilor de proiect, inspirație și succes în toate demersurile educative realizate 

în beneficiul elevilor, părinților și comunității: S-au rostit cuvinte ce par a fi semințe care vor 

încolți, iar roadele vor fi culese la final de proiect. 
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