
 
 

 

 
 

 
 

Media Day Dâmbovița 
 
 
„Foarte mult ne ajută programul! Faptul că putem să îi aducem la grădiniță, să 
învețe... poate ei vor avea o altă soartă, cine știe.”  

părinte din Drăgăești-Pământeni, beneficiar FCG 
 

MDItv, 15 iunie, 2015 
 
 

 

Luni, 15 iunie, Ministrul Muncii, Rovana Plumb, și Ambasadorul Norvegiei la 
București, Tove Bruvik Westberg, au vizitat una din comunitățile în care este 
implementat programul Fiecare Copil în Grădiniță – comuna Mănești, satul 

Drăgăești-Pământeni.  
 

Mănești este una din cele 6 comunități (alături de Gura Șuții, Potlogi, 
Cojasca, I.L. Caragiale și Moroeni) din județul Dâmbovița în care este 

implementat programul FCG prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014 prin 
Fondul ONG în România, proiect care face posibil ca 285 de copii săraci să 

meargă zilnic la grădiniță, față de 80 de copii cât frecventau grădinița în anul 
școlar 2013-2014, înainte de program.

 
 

„Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale sunt proiecte vitale pentru noi. Proiectul Fiecare Copil în Grădiniţă,  
care şi-a arătat deja beneficiile, (…) este un model de succes pe care dorim să-l preluăm la nivel național. ” 

                                                                                                                                         Rovana Plumb, Ministrul Muncii 
 
„Am întâlnit astăzi familii care erau evident fericite și mulțumite pentru că copiii lor merg la grădiniță. Programul 
încurajează accesul la educație, ceea ce echivalează cu promovarea egalității de șanse – un aspect extrem de important.”   
Excelența Sa Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Norvegiei 
  

„ Putem să vorbim de un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului: avem un finanțator din Norvegia,  
un partener puternic pe partea legislativă - Ministerul Muncii - și nu în ultimul rând avem autoritățile locale  

care implementează efectiv acest program. OvidiuRo este doar un catalizator în tot acest sistem.”  
Leslie Hawke, Cofondator OvidiuRo 

 
„Constatăm că în urma acestui proiect prezența și frecvența copiilor la grădiniță a crescut substanțial.  
Un calcul simplu arată că a crescut cu 80% prezența chiar aici, la Mănești; ceea ce înseamnă că proiectul și-a atins scopul.”   
Sorin Ion, Inspector Școlar General Dâmbovița 

 
„Pe măsură ce legislația va fi modificată, ne vom implica financiar  

pentru ca un număr cât mai mare dintre copiii săraci din județul Dâmbovița să meargă la grădiniță.”   
Adrian Țuțuianu, Președinte, Consiliul Județean Dâmbovița 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@Cosmin Sbarcea 

https://www.youtube.com/watch?v=1F66_bRneM8


 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014.  
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine Asociației OvidiuRo. 

Pentru informații oficiale despre granturile EEA și norvegiene accesați: www.eeagrants.org. 

 

 
 

Câteva extrase relevante din presa locală, referitoare la eveniment: 
 
 
Decarații Rovana Plumb, Ministrul Muncii:  
  

„ Mă bucur că avem posibilitatea să sprijinim programul să se extindă, ca să 
ajutăm împreună mai multe familii din România.” 

 www.agerpres.ro, 15 iunie 2015  
 
 
 

 
„Programul care ajută copiii săraci să meargă la grădiniţă.” www.jurnalul.ro, 16 iunie 2015 

 
 
 

„Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale sunt proiecte vitale pentru noi.         
Proiectul Fiecare Copil în Grădiniţă, care şi-a arătat deja beneficiile, (…) este un 

model de succes pe care dorim să-l preluăm la nivel național.” 
www.gazetadambovitei.ro, 15 iunie 2015 
 
 
 

 
 

 
Fericirea se citește pe chipurile tuturor prichindeilor care au șansa să își petreacă o 
parte din zi într-un ambient curat, cald, colorat și primitor.  
 
 
 (MDItv, 15 iunie 2015) 

 
 
 

 
„A asigura accesul la educație al copiilor în general, și al celor în situații de risc în 

particular, înseamnă a asigura un viitor mai bun pentru noi toți. […] Există mai 
multe abordări în vederea creșterii accesului la educație, iar metodologia 

OvidiuRo este cu siguranță una dintre ele.” Excelența Sa Tove Bruvik Westberg, 
Ambasadorul Norvegiei 

(http://www.politica-broastei.ro, 15 iunie 2015) 
 
Extrase din aparițiile media*: 

 
*cu ocazia evenimentului au fost transmise 2 comunicate de presă – atât din partea OvidiuRo (aici) cât și din partea MInisterului 
Muncii (aici). 

 
On-line: 43 

 

jurnalul.ro gazetadambovitei.ro politica-broastei.ro tvpartener.ro 

voceadambovitei.ro gazetamunteniei.ro antenasatelor.ro 

Agenții de presă: 1 agerpres.ro 

TV: 3 Columna TV (4’35’’) MDI TV (3’30’’) Partener TV (6’14’’) 

@Cosmin Sbarcea 

file:///C:/Users/Roxana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.eeagrants.org
http://www.agerpres.ro/social/2015/06/15/rovana-plumb-programul-fiecare-copil-in-gradinita-va-fi-extins-la-nivel-national-16-09-47
http://jurnalul.ro/stiri/observator/programul-fiecare-copil-in-gradinita-va-fi-extins-la-nivel-national-690407.html
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/manesti-ministrul-rovana-plumb-si-ambasadorul-norvegiei-bilant-al-programului-fiecare-copil-in-gradinita/
https://www.youtube.com/watch?v=1F66_bRneM8
http://www.politica-broastei.ro/ministrul-rovana-plumb-si-ambasadorul-norvegiei-vizita-la-gradinita-din-manesti/
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2015/06/Dambovita_15iunie2015_OvidiuRo_Fiecare_Copil_in_Gradinita.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/3885-cp-15062015-gradinite-dambovita
http://jurnalul.ro/stiri/observator/programul-fiecare-copil-in-gradinita-va-fi-extins-la-nivel-national-690407.html
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/manesti-ministrul-rovana-plumb-si-ambasadorul-norvegiei-bilant-al-programului-fiecare-copil-in-gradinita/
http://www.politica-broastei.ro/ministrul-rovana-plumb-si-ambasadorul-norvegiei-vizita-la-gradinita-din-manesti/
http://www.tvpartener.ro/2015/06/15/ministrul-muncii-rovana-plumb-in-vizita-de-lucru-la-manesti-in-cadrul-programului-fiecare-copil-in-gradinita/
http://voceadambovitei.ro/2015/06/ministrul-muncii-rovana-plumb-sustine-extinderea-proiectului-fiecare-copil-in-gradinita/
http://www.gazetamunteniei.ro/fiecare-copil-in-gradinita-in-dambovita/
http://antenasatelor.ro/stiri/67-educatie/15298-programul-%E2%80%9Cfiecare-copil-%C3%AEn-gr%C4%83dini%C5%A3%C4%83-va-fi-extins-la-nivel-na%C5%A3ional.html
http://www.agerpres.ro/social/2015/06/15/rovana-plumb-programul-fiecare-copil-in-gradinita-va-fi-extins-la-nivel-national-16-09-47
http://www.columnatv.ro/tv/fiecare-copil-in-gradinita/
https://www.youtube.com/watch?v=1F66_bRneM8
http://www.tvpartener.ro/2015/06/15/ministrul-muncii-rovana-plumb-in-vizita-de-lucru-la-manesti-in-cadrul-programului-fiecare-copil-in-gradinita/
https://www.youtube.com/watch?v=1F66_bRneM8

