
 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 

 
INVITAȚIE 

 
 
 

 
Asociația“Sprijiniți copiii” Alba Iulia în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru 

Servicii Sociale- CERESS Alba și Comuna Pianu vă invită să participați miercuri, 29 mai 2019, 
la Conferința de deschidere oficială a Centrului de zi pentru copii antepreșcolari Pianu de 
Jos, unitate de îngrijire și educație timpurie asimilată creșelor.  

Centrul de zi pentru copii antepreșcolari, Pianu de Jos este înființat în cadrul 
proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte” care  se 
implementează în perioada 12 septembrie 2018 – 11 iulie 2021. Intervențiile planificate să se 
desfășoare în  proiect sunt susținute de școlile gimnaziale din comunele Pianu și Săsciori 
care au acceptat statutul de partener asociat al proiectului. Împreună, timp de 34 de luni, 
vom furniza măsuri integrate de creștere a participării școlare pentru 690 de copii  proveniți 
din 13 sate izolate de munte din județul Alba. 

Evenimentul va avea loc începând cu ora 10.30 la Grădinița cu Program Normal Pianu 
de Jos, str. Cloșca, nr. 237.  

Vă rugăm să confirmați participarea până la data de 27.05.2019, orele 12:00, la 
telefon 0258.813.800 sau e-mail ascalba@yahoo.com. Persoană de contact: Haneș Ana 
Gabriela, Asistent relații publice și comunicare. 
 
 Cu mulțumiri anticipate, 
 
 
Manager proiect, 
Chirilă Gabriela Claudia 
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