
                                       Titlu proiect

„Şcoala ilfoveană, argument pentru diversitate culturală”

1. Descrierea proiectului: 
Prin proiectul „Şcoala ilfoveană, argument pentru diversitate culturală”, se doreşte ca la nivelul 
Judeţului Ilfov să se asigure „Accesul egal al grupurilor dezavantajate - cu focalizare pe rromi - 
la  educaţie  şi  desegregare  şcolară”,  dar  şi  coordonarea  procesului  instructiv-educativ, 
schimbarea  stării  actuale  privind  accesul  la  educaţie  preşcolară,  primară  şi  gimnazială  al 
copiilor defavorizaţi/de naţionalitate rromă şi cu CES.

      1.1 Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:

1.  Îmbunătăţirea durabilă a capacităţii  administraţieiu publice prin realizarea managementul 
ciclului de politici publice.
2. Crearea unei Românii dinamice, competitive şi prospere.
3.  Reducerea  disparităţilor  de  dezvoltare  economică  şi  socială  dintre  România  şi  statele 
membre ale Uniunii  Europene prin generarea unei creşteri  a  competenţei  personalului  prin 
instruirea funcţionarilor publici din  Judeţul Ilfov.

      1.2 Obiectivul specific al acestui proiect este:

La nivelul Judeţului Ilfov să se asigure „Accesul egal al grupurilor dezavantajate - cu focalizare 

pe rromi -  la educaţie „şi  desegregare şcolară”,  coordonarea procesului  instructiv-educativ, 

schimbarea  stării  actuale  privind  accesul  la  educaţie  preşcolară,  primară  şi  gimnazială  al 

copiilor defavorizaţi/de naţionalitate rromă şi cu CES

      1.3  Partenerii programului sunt:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi Consiliul Judeţean Ilfov

      1.4 Aplicantul este: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov

      1.5 Proiectul este conform cu prevederile Ghidului Solicitantului Programului Phare 2004 
Coeziune Economică şi Socială „Acces la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate – A doua 
şansă”  „Şcoala  ilfoveană,  argument  pentru  diversitate  culturală”  PHARE/2005/017-
553.10.01.02

1.6 Valoarea  proiectului: costul  total  al  proiectului  este  de120.000  LEI  +19%TVA,  din 

care:

      - eligibil 135.660 Lei Fondul Social European

     - cofinantare proprie C.J.ILFOV : 7.000Lei

       2. Durata proiectului: 
Iulie – Octombrie 2008

       3. Grupurile ţintă sunt:

Familiile  cu  situaţie  aflată  sub  limita  de  subzistenţă  (defavorizaţi/romi  aflaţi  în  pericol  de 

abandon şcolar) din judeţul Ilfov

       4. Beneficiarii finali sunt: copii defavorizaţi din grupurile minoritare locale.
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       5. Cererea de finanţare a fost  depusă sub numarul  258 în data de 15.03.2007 la 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

       5.1 Stadiul proiectului:
S-a finalizat implementarea la 30.10.2008.
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