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06.01.2020 

ANUNȚ DE PRESĂ privind inceperea implementarii proiectului 
Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educație și ingrijire timpurie în Regiunea București-Ilfov – ”Primii pași spre viitor”, 

Cod MySMIS: 134920 
 

Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București  (ADIZMB)  anunță începerea proiectului ”Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor 
de educație și ingrijire timpurie în Regiunea București-Ilfov – ”Primii pași spre viitor” – Cod MySMIS: 134920, proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital-Uman 2014 – 2020, derulat în perioada 18.12.2020 – 17.06.2023, în regiunea Bucuresti – Ilfov, cu o valoare de 
4.391.455,02 lei, valoarea cofinanțării Uniunii Europene fiind de 3.513.164,05 lei. 
Obiectivul general al proiectului constă în înființarea și dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Cernica – Ilfov și la nivelul sectorului 3 
București prin măsuri integrate atât pentru părinți cât și pentru copii, măsuri care pe termen lung vor conduce la creșterea ratei de participare la educație 
antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani. 
Rezultate așteptate: 

- 1 echipa de implementare instruită cu privire la obiectivele proiectului și metodologia de implementare; 
- Evidența cheltuielilor și rapoartelor financiare realizate, cererile de prefinanțare, rambursare și de plată întocmite; 
- O comisie de achiziții realizată; Comunicate de presă online, mape, afișe, pliante, bannere, pixuri inscripționate, blocnotes, autocolante pentru active 

fixe; 61 părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
- 61 copii cu vârstă între 0-2 ani, neînscriși la creșa cu domiciliul în regiunea de dezvoltare București-Ilfov; 
- 61 părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați în străinătate capabile să identifice în urma sesiunilor  de informare și consiliere nevoile 

copiilor antepreșcolari, precum și să recunoască importanța educației timpurii; 
- 1 serviciu de sprijin pentru părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
- 2 sesiuni de jobcluburi organizate în comuna Cernica și sectorul 3 în vederea prezentării programelor disponibile în cadrul Serviciului Public de Ocupare; 
- 1 serviciu de educație timpurie antepreșcolară înființat în comuna Cernica; 
- 1 serviciu de educație timpurie antepreșcolară dezvoltat la nivelul creșei Cerceluș din sect. 3 București; 2 servicii de educație timpurie funcționale; 
- 5 cadre didactice/personal suport identificate în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de educație antepreșcolară 

înființate/dezvoltate la nivel de proiect; 
- 13 cadre didactice/personal suport certificate în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de educație antrepreșcolară 

înființate/dezvoltate la nivel de proiect. 
Datele de contact ale beneficiarului sunt următoarele: 
- Dl. Oancea George, Manager proiect, tel: 021.318.01.13, fax: 021.318.01.12, email: george.oancea@adizimb.ro 
 


