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18.01.2021 

Comunicat de presă 

privind  lansarea proiectului  

Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în Regiunea 

Bucureşti - Ilfov – 

 "Primii paşi spre viitor"” 

 

 

 

  În data de 15.01.2021, ora 11.00 în sala de Consiliu din cadrul Primăriei Sectorului 

3, etaj 1, cu sediul în Calea Dudeşti 191, Bucureşti a avut loc conferinţa de lansare a 

proiectului Măsuri integrate de sprijinire a serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie în 

Regiunea Bucureşti - Ilfov - "Primii paşi spre viitor", Cod SMIS 2014+: 134920, proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 

2020, derulat în perioada 18.12.2020 – 17.06.2023, în Regiunea Bucureşti – Ilfov cu o 

valoare totală de 4.391.455,02 lei, valoarea cofinanţarii Uniunii Europene 

3.513.164,05 lei, 822.829,20 lei fonduri din bugetul national și 55.461,77 lei 

contributie parteneri. 

 

  La conferinţa au participat în calitate de invitați din partea partenerilor în proiect, 

Primarul Sectorului 3, dl. Robert Negoiță, Viceprimarul Comunei Cernica, dl. Florin Vasile, 

Directorul General al DGASCP Sector 3, dna Mihaela Ungureanu și Directorul ADIZMB ,dl 

Marian Rusu, de asemenea au fost prezenți și membri ai societății civile și actori sociali 

relavanți în domeniu. 

 

  În cadrul proiectului, Asociaţia de Dezvoltare Intrecomunitară Zona Metropolitană 

Bucuresti (ADIZMB), are rolul de lider,  alaturi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 și Comuna Cernica, în calitate de parteneri. 

 

  Obiectivul general al proiectului - 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 mediu vor conduce 

la creșterea ratei de participare la educație antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani. Prin 

activitățile proiectului se vor crea oportunități educaționale pentru copii cu vârsta până în 

2 ani, inclusiv pentru copii aparținând categoriilor sociale defavorizate, de exemplu copiii 

romi. 
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Rezultatele proiectului: 

 

- 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; 

- 61 părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați 
la muncă în străinătate si 61 copii cu vârstă între 0-2 ani, neînscriși la creșa cu domiciliul 
în regiunea de dezvoltare București-Ilfov inscrisi in proiect; 

- 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 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;  

 

 

 Datele de contact ale beneficiarului sunt urmatoarele: 

– Dl. George OANCEA, Manager Proiect, tel: 021.318.01.13, fax: 021.318.01.12, 

email: george.oancea@adizmb.ro. 

 

 

 

 

 

 


