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                                           COMUNICAT  DE  PRESĂ                         

TITLUL PROIECTULUI: ,,PRO, artă sport și tradiții” 

NR: POCU/987/6/26 
CodSMIS 2014+: 154665 

În perioada, 01.10.2022 si data30.09.2023, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung 
Moldovenesc, în calitate de beneficiar, implementează proiectul 
                                                             -PRO, artă sport și tradiții - 

Proiectul se desfășoară în regiunea Nord-Est și este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.727.136,34 1.727.136,34 1.468.065,92  224.527,66  34.542,76  0,00 

 
Obiectivul general al proiectului constă în organizarea unui program de educație în 

sistem outdoor implementat în Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung- Moldovenesc, Școala Profesionala 
Speciala Câmpulung Moldovenesc si Școala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava,  
 

Grupul Țintă al prezentului proiect este format din 36 cadre didactice si personal de sprijin si 
321 elevi din cadrul a 3 unități de învățământ din rețeaua școlară națională - Liceul Tehnologic nr 1 
Câmpulung Moldovenesc, Școala Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Școala Gimnazială 
„Teodor V. Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc; din regiunea Nord-Est, județul Suceava, astfel: 
-36 cadre didactice si personal de sprijin: 12 cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic nr 1 
Câmpulung Moldovenesc; 12 cadre didactice din cadrul Scolii Profesionale Speciale Câmpulung 
Moldovenesc; 12 cadre didactice din cadrul Scolii Gimnaziale „Teodor V. Stefanelli” Câmpulung 
Moldovenesc; 
-321 elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-X(ISCED 1-3): aprox. 111 elevi din 
cadrul Liceului Tehnologic nr 1CâmpulungMoldovenesc; aprox. 110 elevi din cadrul Scolii Profesionale 
Speciale Câmpulung Moldovenesc; aprox. 100 elevi din cadrul Scolii Gimnaziale „Teodor V. 
Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc; 
Din cei 321 de elevi, aproximativ 80 vor fi înscriși in învățământul primar, dintre care aproximativ 11 de 
etnie roma si aproximativ 15 din mediul rural; aproximativ 106 vor fi înscriși in învățământul gimnazial, 
dintre care aproximativ 13 de etnie roma si aproximativ 17 din mediul rural, iar aproximativ 135 vor fi 
înscriși in învățământul secundar superior, dintre care aproximativ 16 de etnie roma si aproximativ 20 
din mediul rural. 
 

Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara grupului țintă sau a unității 
de învățământ sprijinite, atât prin intermediul rețelei de parteneri și de colaboratori, a evenimentelor 
dedicate, cât și a altor programe de formare, desfășurate și popularizate în afara proiectului. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional CapitalUman2014-2020 

Informații suplimentare: Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc 
Str. Calea Transilvaniei nr. 55, Mun. Câmpulung-Moldovenesc, județul Suceava, România, 
telefon 0230311382, fax 0230311382, poștă electronică: liceultehnologic1cm@yahoo.ro, 
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