
 

 

București, 27 mai 2021        

CONFERINȚA DE LANSARE A CAMPANIEI DE PROMOVARE A PROGRAMULUI 

”A DOUA ȘANSĂ”, A MĂSURILOR COMPLEMENTARE şi a proiectului cu titlul ”ADSE – A 

DOUA ȘANSĂ PENTRU EDUCAȚIE” va avea loc la ora 12:00, la Colegiul Național ”Școala 

Centrală”  (strada Icoanei, nr. 3-5, sector 2) și este organizată de către Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, în calitate de partener, împreună cu Fundația Convergențe Europene, în calitate de beneficiar 

al contractului de finantare: POCU/666/6/23/136066. 

Obiectivul general al proiectului este remedierea fenomenului de abandon școlar în Regiunea de   

dezvoltare  București  –  Ilfov  prin  implementarea  de măsuri integrate de susținere a educației de tip 

“A Doua Șansă”,   destinate   stimulării   reîntoarcerii   în   sistemul formal de educație și formare a 

tinerilor și adulților, care nu   și-au  finalizat educația  obligatorie,  și  îmbunătățirii competențelor 

personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de 

calitate. 

Grupul țintă este format din 420 de cadre didactice /personal de sprijin din unitățile școlare din 

București și din județul Ilfov care vor beneficia de programe de formare, precum și din 500 de tineri/adulți 

care își vor îmbunătăți traseul educațional și profesional  prin facilitarea accesului la programul “A doua 

șansă” (ADS) și acordarea de măsuri de sprijin în scopul susținerii participării la procesul educațional. 

În cadrul proiectului se va desfășura o campanie de promovare a programului  “A DOUA 

ȘANSĂ” și a măsurilor complementare, vor fi îmbunătățite competențele personalului didactic, ale 

personalului de sprijin și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, vor fi furnizate servicii 

integrate de orientare, consiliere și asistență educațională, se vor organiza și furniza programe “A DOUA 

ȘANSĂ”. 

Valoarea totală a proiectului este de 9.523.800,43 lei, din care cofinanțare Uniunea Europeană-

7.619.040,31 lei. 

Durata proiectului este de 36 de luni (24 decembrie 2020- 23 decembrie 2023). 



 

 

La DESCHIDEREA OFICIALĂ a Conferinței, vor fi prezenți reprezentanți ai Ministerului Educației: 

RADU SZEKELY (Secretar de stat) și MANEA MARIA ȘTEFANIA (Secretar de stat), ai 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti: PUȘCAȘ IONEL (Inspector Școlar General),  ȘTEFAN  

MIHAELA (Inspector Școlar General Adjunct), BENTZ TEODORA (Inspector Școlar General 

Adjunct), HUȘTEA MARCELA (Inspector Școlar  pentru Monitorizarea programelor privind accesul la 

educație), STOICA FLORICA (expert comunicare și GT). Inspectoratul Şcolar al Județului Ilfov va fi 

reprezentat de către ADRIANA STOICA (Inspector Școlar General), DOGARU  ION (Inspector Școlar 

General Adjunct). Fundatia Convergențe Europene va fi reprezentată de către Managerul de  proiect – 

MIHAELA MOSTAVI. 

 

Despre Fundația Convergențe Europene – Inițiator și Manager proiect 

Fundația Convergențe Europene are în vedere implicarea membrilor comunității vizate cu 

scopul de a crea un spațiu de manifestare și consolidare al spiritului civic, pentru a provoca schimbări de 

mentalitate la nivelul comunității și pentru a transforma grupurile țintă în favoarea cărora se intervine, 

din beneficiari ai schimbării, în actori ai propriilor schimbări. În dimensiunea europeană, Fundația 

Convergențe Europene sprijină promovarea și integrarea valorilor naționale autentice în spațiul european 

și promovează dialogul economic, social și cultural internațional pentru recunoașterea acestor valori. 

Activitățile Fundației Convergențe Europene se derulează pe patru paliere: 

– furnizarea de cursuri de formare profesională a adulților, acreditate ANC, furnizarea de servicii 

de consiliere și orientare profesională, mediere pe piața muncii, acreditate ANOFM; 

– furnizarea de servicii sociale primare, acreditate MMFPSPV; 

–  furnizarea de servicii de evaluare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele 

formale- Centrul De Evaluare Competențe Profesionale FCE; 

– derularea de proiecte culturale pentru promovarea și integrarea valorilor naționale autentice în 

spațiul european și promovarea dialogului cultural; 

– acordarea de consultanță terților pentru accesare finanțări naționale și europene nerambursabile. 



 

 

 

Despre Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București este o instituție descentralizată a statului care 

coordonează învățământul preuniversitar din București, subordonată Ministerului Educației, funcționând 

în baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Inspectoratelor Școlare. ISMB este instituția care asigură garanția unui sistem educațional de calitate și 

o dimensiune europeană a actului educational, prin realizarea activităților de îndrumare, coordonare și 

control la cele mai înalte standarde profesionale pentru cele peste 450 de școli publice, respectiv cele 

peste 150 de școli private, în scopul creșterii serviciilor educaționale și al racordării sistemului 

educațional bucureștean la standardele educaționale europene. ISMB are misiunea de coordonare și 

orientare a activității educaționale și de asigurare a consistenței  și coerenței calității educației în școlile 

bucureștene. În conformitate cu direcțiile strategice ale ISMB pe termen mediu și lung, scopul major al 

activității educaționale îl constituie asigurarea cadrului adecvat pentru o educație de calitate în 

învățământul bucureștean, de natură să pregătească copiii și tinerii pentru o viață activă. 

 

Despre Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov 

Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov este o instituție publică ce coordonează activitățile de 

educație la nivelul Județului Ilfov și a derulat numeroase proiecte educaționale ce au avut ca grup țintă 

preșcolarii, școlarii, liceenii, prin compartimentele sale de specialitate. Activitățile au vizat întreg 

segmentul educațional, inclusiv persoanele dezavantajate din punct de vedere material, cultural, social și 

din punct de vedere al inserției pe piața muncii, cum ar fi: tinerii/copiii cu posibilități reduse, copiii 

beneficiari ai burselor sociale, copiii de etnie rromă, persoane cu dizabilități, copii ai căror părinți sunt 

plecați în străinătate. Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov este preocupat permanent de formarea 

continuă a cadrelor didactice, în sensul dobândirii de competențe de lucru cu copiii/tinerii dezavantajați, 

discriminați, cu CES. 


