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Asociația PartNET – Parteneriat 
pentru Dezvoltare Durabilă 

 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dâmboviţa  

 Casa Corpului Didactic 
Dâmboviţa 

 

Beneficiar: Parteneri: 

 

COMUNICAT DE PRESA 
 

27 aprilie 2018 
 

Lansarea proiectului cu titlul  
”INO-PRO – INOvatie si PROgres pentru o educatie scolara de calitate si 

incluziva, in judetul Dambovita” 
 

 

Asociatia "PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila" alaturi de partenerii 
Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita si Casa Corpului Didactic, anunta lansarea proiectului 
„INO-PRO - INOvatie si PROgres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva, in judetul 
Dambovita”, cod SMIS 104753, cofinantat din Fondul Social European prin Programul 
Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „Educatie si competente”, Prioritatea 
de Investitii 10i „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului 
egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare 
formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”, Obiectiv specific 
OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in 
vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei 
scoli incluzive”, in cadrul programului „Profesori motivati in scoli defavorizate”. 
 

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii serviciilor educationale si 
prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre copiii aflati in risc educational, prin crearea 
oportunitatilor si cresterea participarii personalului didactic din 14 scoli din judetul Dambovita, 
precum si a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continua, de dezvoltare a 
competentelor didactice si profesionale, activitati de tipul mentoratului didactic, precum si 
schimb de bune practici. 
 

Proiectul se va implementa in municipiul Targoviste si alte 11 localitati din judetul 
Dambovita: Bucsani, Cojasca, Comisani, Contesti, Crangurile, Gura Ocnitei, Moroeni, Manesti, 
Nucet, Gaesti si Potlogi.  
 

Proiectul vizeaza prin activitatile previzionate un grup tinta format din 310 persoane din 
scolile tinta, din care 280 de cadre didactice sau personal de sprijin si 30 de membri ai 
echipelor manageriale.  
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Principalele rezultate estimate sunt: 
 

 310 participanti la evenimente, campanii, programe de formare si instruire, activitati de 
tipul mentoratului didactic, ateliere de lucru; 

 280 de membri ai grupului tinta beneficiari ai subventiilor pentru stagii de practica; 
 50 de cadre didactice sau personal de sprijin beneficiari ai unei burse pe durata unui an; 
 50 de membri ai grupului tinta castigatori ai premiilor acordate pentru promovarea 

principiului de educatie incluziva in scolile tinta; 
 30 de cadre didactice care vin dintr-o alta localitate in scolile tinta, care beneficiaza de 

stimulente pentru transport timp de un an scolar; 
 18 cadre didactice/ personal de sprijin/ membri ai echipelor manageriale participante la 

un schimb de bune practici in Italia in vederea asigurarii unei mase critice de resurse 
umane calificate si punerea bazelor unei retele transnationale de profesionisti in 
sistemul de invatamant; 

 14 unitati de invatamant ce vor beneficia de o aplicatie educationala in scopul reducerii 
absenteismului si echipamente IT pentru utilizarea acesteia. 

 

Proiectul are o durata de 30 de luni si se va implementa in perioada 28 martie 2018 – 27 
septembrie 2020. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 6,657,451.28 lei din care 
5,658,833.57 lei contributia Uniunii Europene si 490,924.60 lei contributia din bugetul 
national. 
 

Educatia reprezinta, pentru orice societate, vectorul dezvoltarii durabile. Dezvoltarea 
capitalului uman si cresterea competitivitatii prin formare initiala si continua, pentru o piata a 
muncii flexibila si globalizata, reprezinta obiectivele majore ale dezvoltarii fiecarei natiuni. 
Astfel, educatia poate constitui o premisa a incluziunii sociale active, in contextul schimbarilor 
economice, sociale si politice care se produc la nivel european si mondial.  
 

Date de contact:  

Responsabil  Telefon  E-mail  

Coordonator activitati, 
Sorin ION, inspector scolar general 

0721-86.27.58 sorinionro@yahoo.com 

 
 
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020. 


