
Proiectul își propune să contribuie la creșterea 

gradului de implicare a 24 de tineri din Colegiul 
Național „C.D. Loga” Caransebeș în elaborarea de 
proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri 
devenind multiplicatori ai activității extra-
curriculare. 

 

Obiectivele proiectului vizează:  

 Creșterea competențelor a 24 de tineri din 
Colegiul Național „C.D. Loga” Caransebeș 
pentru a identifica surse de finanțare și a 
elabora proiecte dedicate Centenarului, în 
conformitate cu cerințele finanțatorilor.  

 Stimularea capacității a 24 de tineri din Co-
legiul Național „C.D. Loga” Caransebeș de a 
asigura punerea în aplicare a proiectelor 
elaborare, atingerea rezultatelor așteptate, 
promovarea acestor activități extra curric-
ulare și asigurarea sustenabilității lor, 
devenind promotori și multiplicatori ai iniți-
ativelor dedicate Centenarului.  

 

Conceptul Tinerilor cu Inițiativă 

„Tineri cu inițiativă pentru celebrarea Centenar-
ului în Municipiul Caransebeș” face parte dintr-un 
demers mai amplu al unui proiect pentru dezvol-
tarea unei culturi civice care a fost deja imple-
mentat de două ori în Municipiul Piatra Neamț și o 

dată în Municipiul Caransebeș și care s-a finalizat 
cu un real succes.  

În primul rând prin prisma rezultatelor: 

- Peste 100 de tineri  au participat la ateliere 

- Peste 150 de tineri participanți la târguri 

- 18 proiecte au fost elaborate de elevi 

- Peste 25000 de persoane din județele Neamț, 
Caraș-Severin și din București care au fost infor-
mate despre cele trei proiecte.  

În al doilea rând, succesul inițiativei reiese și din 
interesul arătat de alte unități de învățământ de a 
se implica într-un astfel de demers. Având în ve-
dere aceste aspecte precum și nevoia de familiar-
izare cu noțiunea de proiect și cu cerințele și 
standardele elaborării proiectelor pentru facili-
tarea accesării fondurilor europene atât de 
necesare, prezenta propunere vine să asigure 
multiplicarea și sustenabilitatea celor deja finali-
zate cu succes. 

 

Activități 

Partenerul REPER în demersul prezent este Cole-
giul Național „C.D. Loga”, care și-a arătat disponi-
bilitatea să participe în cadrul proiectului. Alături 
de reprezentanții acestuia suntem onorați să 
invităm 24 de elevi să ia parte la atelierul de 
scriere de proiecte dedicate Centenarului Marii 



Uniri. Selectarea elevilor se realizează astfel 
încât să fie respectată egalitatea de șansă între 
clasele școlare, anii de învățământ (de la a IX-a și 
până la a XII-a), sexe și etnie. 

Atelierul de scriere de proiect cu cei 24 de elevi 
selectați se desfășoară într-o sală oferită de Co-
legiul Național „C.D. Loga”. În cadrul evenimen-
tului sunt distribuite materiale pe suport de curs 
electronic, precum și materiale de promovare a 
proiectului. De asemenea, vor fi formate grupele 
pentru elaborarea proiectelor dedicate Centenar-
ului Marii Uniri. Elevii vor avea la dispoziție 3 
săptămâni de la data atelierului pentru a elabora 
și trimite proiectul, timp în care echipa REPER le 
va acorda toată asistența necesară. 

Aproximativ o lună mai târziu va fi organizat 
târgul final în care echipele de elevi vor prezenta 
proiectele colegilor. Târgul va avea loc în cadrul 
Colegiului Național „C.D. Loga” într-un spațiu de 
prezentare unde vor fi expuse afișe și materiale 
promoționale. La finalul târgului, proiectele și 
modalitatea de promovare vor fi evaluate de către 
o comisie formată dintr-un reprezentant al 
liceului, un reprezentant REPER și, în funcție de 
disponibilitate, un reprezentant al Primăriei, Con-
siliului Local sau Inspectoratului Școlar Județean. 
Vor fi decernate 3 premii și o mențiune echipelor 
din liceu. Târgul va fi organizat astfel încât să nu 
interfereze cu orarul elevilor, fără a reduce posi-
bilitatea lor de a se implica, în conformitate cu 
recomandările unității de învățământ. 

 

Promovarea și diseminarea proiectului  

Se vor realiza atât fizic cât și electronic, online. 
Promovarea fizică va fi asigurată prin afișe la se-
diul liceului și/ sau în sala de curs. Iar online prin 
intermediul site-ului REPER și pe paginile de so-
cial media. La aceste canale de diseminare se 
adaugă pagina proprie de internet a Colegiului 
Național „C.D. Loga”. Totodată acestea vor fi utili-

zate și pentru diseminarea și multiplicarea ideilor 
de proiect elaborate de elevi.  

 

Impact  

Proiectul sprijină îndeplinirea mai multor priori-
tăți la nivel național în materia educației, im-
plicării civice a tinerilor, creșterea interesului 
pentru voluntariat, dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale, iar în acest an, creșterea in-
teresului tinerilor de a se implica în activități 
menite să promoveze și să celebreze Centenarul 
Marii Uniri. Activitățile sunt menite să dezvolte 
cunoștințele tinerilor cu privire la posibilitățile lor 
de implicarea în comunitate, precum și compe-
tențele de a elabora și organiza proiecte pe teme 
date, în conformitate cu cele mai uzitate cerințe 
ale finanțatorilor. 

Pentru că în acest an interesul tuturor comuni-
tăților din România este de a celebra cei o sută de 
ani de la formarea României Mari, cunoștințele 
tinerilor în materia elaborării proiectelor 
dobândite în urma atelierelor vor fi utilizate 
pentru elaborarea în echipa a unor propuneri de 
proiecte despre cum poate fi cel mai eficient cele-
brat Centenarul în liceul sau comunitatea din care 
fac parte. Tinerii vor fi astfel invitați să elaboreze 
propunerile de proiecte pe marginea acestui subi-
ect pe care să le promoveze cât mai creativ la 
târgul final. Proiectul astfel implementat va putea 
fi replicat ca model de bună practică și multiplicat 
atât la nivelul acelorași licee - cu alte grupe de 
elevi, cât și la nivelul altor localități și unităților 
de învățământ din județ nu doar în acest an, ci și 
cu ocazia celebrării zilei naționale în anii 
următori. 

Prin această abordare, proiectul contribuie la 
îndeplinirea mai multor obiectivele ale Strategiei 
Naționale în domeniul politicii de tineret 2015-
2020. 


