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Comunicat de presă  

 

Școala Gimnaziala „Iustin Marsieu” Socodor lansează proiectul 

 „Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar”, cod F-PNRAS-1-2022-2512,  finanțat 

prin S.G. - PNRAS, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi 

Reziliență (PNRR) 

 

Școala Gimnaziala „Iustin Marsieu” Socodor este Beneficiarul proiectului „Programul Național de 

Reducere a Abandonului Școlar”, cod F-PNRAS-1-2022-2512,  proiect finanțat prin Schema de 

Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 - 

Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). aprobat prin Ordinul ministrului 

educației nr.3580/15.04.2022.  
 

Obiectivele proiectului: 

 • Întocmirea bazei de date pentru elevii aflați în situația de risc la nivelul unității de învățământ  

• Creșterea atractivității mediului educațional pentru 35 de copii în primul an de proiect, cu 

creșterea numărului la 50 de copii pe parcursul anilor de proiect pentru reducerea absenteismului și 

abandonului școlar prin punerea la dispoziția copiilor a unor mijloace moderne și atractive precum și 

activități extracurriculare; 

• Creșterea ratei de absolvire a clasei a VIII-a și a rezultatelor la examenele de evaluare națională 

prin organizarea de activități suport cu participarea a cel putin 35 de copii în primul an de proiect și 50 

copii în anul 2 și 3 de proiect. 
 

Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 692.482,00 lei, așa cum a fost aprobată 

prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.  
 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între 

data 26.09.2022, data semnării contractului de finanțare,  și data 25.09.2025. 
 

Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-2512 

 

Date contact ale beneficiarului:  

director Brîndușe Flavius Andrei 

Școala Gimnaziala „Iustin Marsieu” Socodor  

Loc. Socodor, nr. 332, jud. Arad; 

Tel.: 0257358109; e-mail:  generala.socodor@gmail.com 
 

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

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 
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