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       COMUNICAT PROIECT ”ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţio-
nale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii armoniza-

te cu nevoile acestora” 
 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa va organiza în data de 19 octombrie 2018 începând cu ora 
11.00, conferinţa proiectului ”ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale 
pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii armonizate cu nevoile 
acestora” ce se desfășoară în județul Dâmbovița.  

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa priori-
tară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10i: ”Reducerea și prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de cali-
tate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în 
educație și formare”, programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea unor servicii educaționale de ca-
litate în județul Dâmbovița, orientate pe nevoile elevilor și a unei scoli inclusive, prin creșterea 
participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 
asigurarea accesului egal la o educație de calitate a elevilor, cu accent pe cei aparținând minorității 
rome și cei din mediul rural _ comunități dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor în 
sistemul educațional, precum și îmbunătățirea componentelor personalului didactic din învăță-
mântul pre-universitar din județul Dâmbovița. 

Conferinţa proiectului va avea loc în Sala Unirii, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, 
Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița. 

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Ju-
deţean Dâmboviţa, (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: 
consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, website: www.cjd.ro. 

Persoană de contact: Dragomir Mugurel, manager proiect, tel: 0245.207.661 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European - FSE prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020. 
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