
 

 

Proiect de HOTĂRÂRE  

privind aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect „D.A.C.E.N.O. - 

Dezvoltarea Aptitudinilor si Competentelor prin Educatie Nonformala Outdoor” ce va 

fi depus cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITA UMAN 2014-2020, Apelul 

AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6, „Educație nonformală în sistem outdoor” 

 

_______________________________________________________________    
            Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liesti 

            Nr.    de inregistrare si data depunerii proiectului:  ……../20.12.2021 
              

           Consiliul local al comunei Liesti, convocat de îndată în ședinta extraordinară în data 

de  21.12.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. .........../20.12.2021 prin care se propune 

aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect „D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea 

Aptitudinilor si Competentelor prin Educatie Nonformala Outdoor” ce va fi depus cadrul 

PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITA UMAN 2014-2020, Apelul AP 6/ PI 10.i/ OS 

6.3 & OS 6.6, „Educație nonformală în sistem outdoor”; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr……………/20.12.2021 

Având în vedere:  

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   

d) ORDIN nr. 1195 din 22.10.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții 

Specific; 

e)  art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;       
      Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin.(4) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ; 

 

 În baza art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art. 1(1) – Se aprobă necesitatea și oportunitatea înaintării spre finanțare a proiectului 

„D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea Aptitudinilor si Competentelor prin Educatie Nonformala 

Outdoor” ce va fi depus cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITA UMAN 2014-

2020, Apelul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6, „Educație nonformală în sistem outdoor”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă Fișa cererii de proiect, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 – Se aprobă valoarea totala a proiectului „D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea Aptitudinilor si 

Competentelor prin Educație Nonformală Outdoor” în cuantum de 1.730.648,27 lei.  

Art. 3 – Se aproba cofinanțarea de 2% din valoarea totala a proiectului a comunei Liești, 

reprezentând contribuția beneficiarului  la cheltuielile eligibile ale proiectului, precum și 

suma de 35.000 lei, fără TVA, reprezentând servicii scriere cerere de finanțare pentru 

proiectul „D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea Aptitudinilor si Competentelor prin Educație 

Nonformală Outdoor”, cheltuială neeligibilă suportată din bugetul local. 

Art. 4. – Se imputerniceste doamna Dumanovschi Marilena-Laura  să semneze, atât cererea, 

cat si contractul de finantare nerambursabila cu Autoritatea de Management pentru 

Programul Operational Capital Uman și să reprezinte comuna Liești în relația cu aceasta.  

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comuna Liești, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Liești și prefectului județului Galați și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

http://primaria-liesti.ro/ 

Art. 6 – Primarul Comunei Liești, județul Galați împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

          

 

                                                              Inițiator, 

                                                                       Primar, 

 

    Iulian BOȚ 



1 

 

       

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr…………………………. 

 

 

Fișa Cererii de proiect 

„D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea Aptitudinilor și Competențelor prin Educație 

Nonformală Outdoor” 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 

 

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în 

educație și formare. 

 

Obiective Specifice: 

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. 

 

NECESITATEA EDUCAȚIEI NONFORMALE OUTDOOR 

În România, educația formală are rol esențial în viața comunității, existând însă în 

ultimele decenii o devalorizare a interesului acordat de către elev acestui tip de învățare. În 

acest context, educația nonformală aduce plus valoare pentru reducerea efectelor 

fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii pentru grupurile defavorizate, având o 

structură curriculară nedefinită strict într-un cadru formal și, mai ales, decisă de 

participanții la acest tip de educație. Utilizând educația nonformală și principiul 

participativ, care stă la baza filosofiei educației nonformale, elevul se va simți implicat 

direct în alegerea temei studiate, a structurii acesteia și a duratei de studiu alocat fiecarei 

teme.  
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   Valorizarea educației nonformale apare ca o consecință a faptului că sistemul 

educaţional formal din România se adaptează într-un ritm prea lent la schimbările socio-

economice şi culturale ale lumii în care trăim. Astfel, educația nonformală este 

complementară educației formale prin centrarea acesteia pe beneficiar şi pe nevoile reale 

de învăţare, facilitând identificarea nevoilor pentru o mai bună adaptare a procesului de 

învăţare.  

Educația nonformală este structurată şi organizată, ajustată comunităţii, grupului 

şi/sau individului, având ataşate obiective clare de învăţare prin stabilirea unui anagement 

eficient al resurselor.  

Reprezentând un proces de studiere, care poate fi încadrat într-un curriculum, 

conduce la obţinerea rezultatelor într-o perioadă determinată de timp, de cele mai multe ori 

mai scurtă decât în cazul educaţiei formale, conţinuturile putând fi uşor înnoite, respectiv 

îmbunătăţite, bazandu-se pe metode active/interactive și diversificate de învățare, mergând 

până la învățarea prin joc. 

În completarea educației nonformale vine educația outdoor, stabilind cadrul natural 

de desfășurare și răspunzând nevoilor individului de a fi respectat, de a fi inclus social, de a 

fi activ şi responsabil și de a se simţi în siguranţă. Nevoia actuală a elevului de a acumula, 

pe lângă cunoștințe noi, abilităţi, atitudini și aptitudini, este satisfăcută de educația 

nonformală în sistem outdoor.  

  Se impune astfel implementarea acestui proiect în vederea reducerii și prevenirii 

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, 

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 

informale pentru educație incluzivă pentru acordarea de sprijin intensiv grupurilor aflate în 

situație de risc, inclusiv copiii romi, CES. 

Rezultatele așteptate în urma implementării operațiunilor finanțate în cadrul acestei 

cereri de propuneri de proiecte vizează: 

➢ Creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor 

măsuri integrate de prevenție; 

➢ Competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul pre-universitar în 

vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 

unei școli incluzive. 

 

Grup țintă eligibil:  

- 460 elevi din învățământul primar și gimnazial din cadrul Școlilor din comune Liești 

jud. Galați; 

- 46 cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu; 
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Personalul didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu va fi 

susținut inițial în calitate de grup țintă în proiect, urmând ca, după finalizarea activității de 

formare continuă, din luna a treia de proiect, să devină experți care vor derula activitățile 

educaționale cu celelalte categorii de grup țintă din cadrul proiectului. 

Personalul didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu care a 

beneficiat de formare prin proiect va fi utilizat obligatoriu pentru derularea activităților cu 

elevii în sistem outdoor, dar în funcție de nevoile specifice ale proiectului și de bugetul 

disponibil vor fi cooptate și alte categorii de cadre didactice care nu au beneficiat de 

activități de perfecționare profesională. 

Activitățile propuse: 

 Sport de la pasiune la performanță 

  Atelierul de creație și fantezie 

 Copilărie între joc și poveste 

 Creație între tradiție si modernism 

 Păstrarea tradițiilor strămoșești 

 Club de lectura 

 Educație ecologică 

 Clubul de matematică 

 Debate club 

 Creații din deșeuri reciclate 

 Cinemateca juniorilor 

 Robolab 

 Școala în natură 

 De la cititor la actor 

 Învie tradiția 

 Arta un mod de exprimare 

 Mă îngrijesc sănătos să cresc! 

 Cursuri de prim ajutor 

 Mentalitate deschisa 
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Prezentul apel de proiecte are ca obiectiv derularea activităților educaționale în afara 

sălii de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul proiectului.  

Sunt promovate metodele de învățare în afara sălii de clasă, inclusiv în spațiile de 

învățare în aer liber. Lista propusă mai sus reprezintă exemple orientative de activități, 

acestea pot fi planificate și nuanțate în cadrul proiectelor depuse, în funcție de nevoi și 

particularități ale școlilor implicate. 

 

Perioada de implementare a  proiectului: 18 luni 

 Valoare proiectului: 1.730.648,27 lei. 

 

 

 



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea înaintării spre finanțare a propunerii de proiect „D.A.C.E.N.O. - 

Dezvoltarea Aptitudinilor si Competentelor prin Educatie Nonformala Outdoor” ce va fi 

depus cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITA UMAN 2014-2020, Apelul AP 

6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6, „Educație nonformală în sistem outdoor” 

 

În luna octombrie 2021 a fost emis Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, 

interimar, nr. 1195/22.10.2021 care prevede GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII 

SPECIFICE pentru educație nonformală în sistem outdoor. 

În cadrul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - Axa prioritară nr. 6 - 

Educație și competențe, - Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului 

școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de 

calitate, inclusiv la parcursuri de învățareformale, nonformale și informale pentru reintegrarea 

în educație și formare, se precizează că educația nonformală aduce plus valoare pentru 

reducerea efectelor fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii pentru grupurile 

defavorizate, având o structură curriculară nedefinită strict într-un cadru formal și, mai ales, 

decisă de participanții la acest tip de educație. 

Valorizarea educaţiei nonformale apare ca o consecință a faptului că sistemul educaţional 

formal din România se adaptează într-un ritm prea lent la schimbările socio-economice şi 

culturale ale lumii în care trăim. Astfel, educația nonformală este complementară educației 

formale prin centrarea acesteia pe beneficiar şi pe nevoile reale de învăţare, facilitând 

identificarea nevoilor pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare. Educația nonformală 

este structurată şi organizată, ajustată comunităţii, grupului şi/sau individului, având ataşate 

obiective clare de învăţare prin stabilirea unui management eficient al 

resurselor. Reprezentând un proces de studiere, care poate fi încadrat într-un curriculum, 

conduce la obţinerea rezultatelor într-o perioadă determinată de timp, de cele mai multe ori mai 

scurtă decât în cazul educaţiei formale, conţinuturile putând fi uşor înnoite, respectiv 

îmbunătăţite, bazandu-se pe metode active/interactive și diversificate de învățare, mergând până 

la învățarea prin joc. 

  În completarea educației nonformale vine educația outdoor, stabilind cadrul natural de 

desfășurare și răspunzând nevoilor individului de a fi respectat, de a fi inclus social, de a fi activ 

şi responsabil și de a se simț în siguranţă. Nevoia actuală a elevului de a acumula, pe lângă 

cunoștințe noi, abilităţi, atitudini și aptitudini, este satisfăcută de educația nonformală în sistem 

outdoor.  

Astfel, se impune necesitate spre finanțare a propunerii de proiect „D.A.C.E.N.O. - 

Dezvoltarea Aptitudinilor si Competentelor prin Educatie Nonformala Outdoor” ce va fi depus 

cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITA UMAN 2014-2020, Apelul AP 6/ PI 10.i/ 

OS 6.3 & OS 6.6, „Educație nonformală în sistem outdoor”.  

Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

PRIMAR 

      IULIAN BOȚ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără 

personalitate juridică 
 

 

Pentru a obține finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, 

propunerea noastră trebuie să se încadreze în: 

-  Axa prioritară – nr. 6, Educație și competențe -  Prioritatea de investiții – 10.i. 

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 

formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Obiective Specifice: 

− 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 

socioeconomic; 

− O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive. 

În cadrul acestui proiect vor fi susținute în mod corelat măsuri din cadrul OS 6.3., 

menite să asigure îmbunătățirea participării în învățământul primar și secundar prin 

dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție, corelat cu cele din cadrul OS 6.6. destinate 

formării profesionale unitare, inițială și continuă, a personalului didactic specializat. 

Proiectul propus se va numi „D.A.C.E.N.O. - Dezvoltarea Aptitudinilor si 

Competentelor prin Educație Nonformală Outdoor” și va contribui la creșterea ratei de 

participare în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de 

prevenție, precum și la îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 

pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive. 

 

Grup țintă eligibil propus:  

- 460 elevi din învățământul primar și gimnazial din cadrul Școlilor din comune Liești jud. 

Galați; 

- 46 cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu; 

Personalul didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu va fi susținut 

inițial în calitate de grup țintă în proiect, urmând ca, după finalizarea activității de formare 

continuă, din luna a treia de proiect, să devină experți care vor derula activitățile educaționale cu 

celelalte categorii de grup țintă din cadrul proiectului. 

Personalul didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu care a beneficiat 

de formare prin proiect va fi utilizat obligatoriu pentru derularea activităților cu elevii în sistem 

outdoor, dar în funcție de nevoile specifice ale proiectului și de bugetul disponibil vor fi cooptate 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

 

Nr................................. 



 

și alte categorii de cadre didactice care nu au beneficiat de activități de perfecționare 

profesională 

Activitățile propuse: 

 Sport de la pasiune la performanță 

 2 Atelierul de creație și fantezie 

 Copilărie între joc și poveste 

 Creație între tradiție si modernism 

 Păstrarea tradițiilor strămoșești 

 Club de lectura 

 Educație ecologică 

 Clubul de matematică 

 Debate club 

 Creații din deșeuri reciclate 

 Cinemateca juniorilor 

 Robolab 

 Școala în natură 

 De la cititor la actor 

 Învie tradiția 

 Arta un mod de exprimare 

 Mă îngrijesc sănătos să cresc! 

 Cursuri de prim ajutor 

 Mentalitate deschisa 

Prezentul proiect are ca obiectiv derularea activităților educaționale în afara sălii de clasă, în 

special în spațiile amenajate prin intermediul proiectului.  Sunt promovate metodele de învățare 

în afara sălii de clasă, inclusiv în spațiile de învățare în aer liber. Lista propusă mai sus  

reprezintă exemple orientative de activități, acestea pot fi planificate și nuanțate în cadrul 

proiectelor depuse, în funcție de nevoi și particularități ale școlilor implicate. 

Perioada de implementare a  proiectului: 18 luni 

 Valoare proiectului: 1.730.648,27 lei. 

Fata  de  aceste   considerente,   propun   aprobarea   prezentului    proiect   de  hotărâre. 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE-AUDIT PUBLIC INTERN 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi 
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