
 

 
 

 
Fondul Social European 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 -2020 
Axa prioritară 6: Educațieșicompetențe 
Obiectivul specific 6.2 Creșterea participării la învățămăntul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timprie a școlii, 
cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural, 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 romă și 
elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre 
universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive 
Titlul proiectului: Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte 
Contract nr.: POCU/74/6/18/103810 

 
Agenda Conferinței de Presă 

 
 

29.05.2019, ora 10.30 
                                                                                                                            Pianu de Jos 

 
Tema conferinței: Deschiderea oficială a Centrului de zi pentru copii antepreșcolari, Pianu de Jos și 
promovarea rezutatelor proiectului obținute până în prezent. 
 

Intervalul orar 
 

Acțiuni Responsabili 

10.00 – 10.30 Primirea invitaților 
 

Asistent relații publice și comunicare, Haneș 
Ana Gabriela  

10.30 – 11.30 Cuvânt de “Bun venit “ 
Videoproiecție ”Sinergii educaționale în comuna 
Pianu”: 
Centrul de zi pentru copii antepreșcolari;  
Zona prioritară pentru educație timpurie Recea;  
Grădinița după Grădiniță;  
Școală după școală; 
Campus Scolar Strungari. 

Reprezentat legal Comuna Pianu, Petruse 
Marin Ioan 
Responsabil educație timpurie CERESS, Ilea 
Floare Maria 
Manager proiect, Asociația ”Sprijiniți copiii”, 
Chirilă Gabriela Claudia 
Director Școala Gimnazială Pianu de Sus, prof. 
Popescu Marcela 

11.30 – 12,15 Tur-ghidat prin:  
Mini-expoziția ”Împreună de 18 ani pentru copii și 
comunitate” - Evolutia parteneriatului proiectului,  
Colecția de portofolii individuale ale beneficiarilor 

Asistent relații publice și comunicare, Haneș 
Ana Gabriela 
Coodonator proiect, CERESS Alba, Savu Maria 
Coordonator proiect, Comuna Pianu,  Căruț 
Mihai 
Responsabil formare cadre didactice, 
Catargiu Cristina 
Expert monitorizare și evaluare, Popescu 
Bianca 

12,20 – 12,45 Vizitarea Centrului de zi pentru copii 
antepreșcolari, Pianu de Jos. 

12,45 – 13,30 Bufet suedez în cadrul sediului de implementare al 
proiectului Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244;  
Schimb de impresii, propuneri și bune practici în 
educația timpurie. 

Echipa de implementare a proiectului 
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