
 
 

 

 
 

 

A doua vizită media la Brașov: 9 iunie, 2015 
Părinții săraci din zonele rurale ale județului Brașov vor să-și trimită copiii la grădiniță! 

 
 

“Am un căluţ şi mai fac şi eu un ban, dar 
vreau să-mi dau copilul la grădiniţă şi la 

şcoală cu orice preţ (…) Trebuie să 
înveţe să scrie şi să citească. (…) o 

meserie i-ar prinde bine, nu s-ar chinui 
ca mine, care muncesc cu ziua”  

Cătălin Boldea, 30 de ani, părinte Apața 
TVR, 9 iunie 2015 

Radio Televiziunea Transilvania Brașov, 9 iunie, 2015 
Antena 1, 11 iunie 2015 

Bună Ziua Brașov, 10 iunie 2015 
Bună Ziua Brașov, June 10, 2015 

 
Ca răspuns la evenimentul de presă din 18 iunie 2014 
prin care s-a lansat la Brașov proiectul “Fiecare Copil în 
Grădiniță în Brașov, Dâmbovița și Dolj”, Consiliul 
Județean Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și 
Asociația OvidiuRo au ținut o conferință de presă 
comună pentru a raporta rezultatele obținute în anul 
școlar 2014-2015: 
 

 Peste 670 copii săraci în programul Fiecare Copil 
în Grădiniță;  
 

 O creștere de 143% a numărului copiilor din 
județ implicați în program față de anul școlar 
precedent. 

Datorită unei finanțări în valoare de aproximativ 244.131 
Euro acordate OvidiuRo de către Granturile SEE 2009-
2014 prin Fondul ONG, dintre care aproximativ 100.000 
de euro revin județului Brașov, 506 copii săraci din 
comunele Apața, Augustin, Budila, Comăna, Ormeniș, 
Râșnov și Vama Buzăului au fost sprijiniți să meargă la 
grădiniță în acest an școlar.   
 
În perioada următoare, OvidiuRo și partenerii săi 
intenționează să extindă programul prin cofinanțare 
publică în cât mai multe comunități.  
 
Întâlnirea a fost urmată de o vizită în comuna Apața, la 
care au participat reprezentanți ai presei locale, 
corespondenți din presa centrală șI bloggeri. 

 
 

 Extrase din conferința de presă: 
 
“Suntem în ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea, în care ar trebui sa înțelegem foarte 
clar că fără educație nu mai putem să vorbim de un viitor în țara asta. Este mult mai 
greu din punct de vedere tehnic să previi, să propui măsuri ale căror rezultate nu vor 
fi vizibile decât peste 10-15 ani, decât să vii cu măsuri corective, de moment”. 
Claudiu Coman, Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov 
 
 

 
„Efectele pozitive ale programului sunt 

vizibile la copiii incluși în FCG prin comparație cu cei care nu au intrat în program sau 
care nu au frecventat cu aceeași seriozitate grădinița. Aceste efecte se refera la 
asimilarea de cunoștințe, la modul în care ei se integrează în colectivitate sau 
colaborează cu profesorii. Consider că este extrem de important ca acești copii, alături 
de părinții lor, să înțeleagă importanța educației timpurii”  
Dan Vetișan, Inspector de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Brașov.  

http://www.tvrplus.ro/editie-telejurnal-341942
http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1196
http://observator.tv/social/mama-lui-ethan-hawke-sansa-pentru-copii-154284.html
http://www.bzb.ro/stire/comunitatile-de-romi-din-romania-la-fel-ca-saracii-din-africa-a87265
http://www.bzb.ro/stire/comunitatile-de-romi-din-romania-la-fel-ca-saracii-din-africa-a87265


 
 

 

 

Extrase din preluările media: 
 
“Educația timpurie are cea mai mare rată de recuperare a 
investiției față de oricare altă măsură de combatere a sărăciei. 
(…) Cresc şansele copiilor săraci de a merge la şcoală 
încurajând educaţia timpurie prin folosirea conceptului 
de conditional cash transfers, prin care părinţii care trăiesc 
sub nivelul de sărăcie primesc tichete sociale în valoare de 50 
de lei condiţionate de prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă. 
Programul Fiecare Copil în Grădiniţă foloseşte acest concept 
cu succes din 2010”  
Claudiu Coman, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov  
 
Adevarul.ro, 9 iunie, 2015   

 
 

“Din constatările noastre, faţă de anii trecuţi, numărul copiilor 
care frecventează grădiniţa a crescut cu 25%”.  
Boloni Laszlo, Apaţa Mayor  
 
Radio Televiziunea Transilvania Brașov, 9 iunie, 2015  
TVR, 9 iunie, 2015  
Monitorul Expres, 10 iunie, 2015  

 
 
 
 
 
 
 
“Copilul meu s-a dezvoltat foarte bine. El e stângaci, nu a vrut 
să stea la grădiniţă, dar doamna educatoare ne-a ajutat foarte 
mult. Acum mai vine un an la grădiniţă şi peste doi ani îl dau la 
şcoală” Mama unui băieţel, Apața 

 
Radio Televiziunea Transilvania RTT, 9 iunie, 2015 

 
 
 
 
 
„Evoluţia lor este vizibilă, din septembrie până acum. Ei vin la 
grădiniţă în fiecare zi, şi dacă plouă şi dacă ninge. La grădiniţă, 
în cinci ore, noi nu putem face tot, dar dacă această muncă 
este continuată şi în familie, lucrurile se pot dezvolta spre 
bine.”  Izabela Orban, educatoare Apața  
  
TVR, 9 iunie, 2015  
Monitorul Expres, 10 iunie, 2015 

 
“Beneficiile programului FCG sunt evidente. 98% dintre cei care 
au terminat grădinița s-au înscris și la școală”  
Sorin Cosma, corespondent, TVR Brașov  
 
TVR, 9 iunie, 2015 
 

 
 
 
 
 

http://adevarul.ro/locale/brasov/fiecare-copil-gradinita-program-677-copii-saraci-brasov-1_5576a50ecfbe376e3515ddda/index.html
http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1196
http://www.tvrplus.ro/editie-telejurnal-341942
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=eveniment&s_id=147209
http://stiri.rttbrasov.ro:8085/SitePages/DetaliiStire.aspx?idc=1196
http://www.tvrplus.ro/editie-telejurnal-341942
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=eveniment&s_id=147209
http://www.tvrplus.ro/editie-telejurnal-341942


 
 

 

 
“ Încercăm să schimbăm dinamica evoluției acestor copii, astfel 
încât atunci când vor fi mari să aibă mai multe oportunități.(…) 
Dacă acești copii nu merg acum la școală, atunci nici copiii lor 
nu vor merge și vor trăi în aceleași condiții dificile, condiții de 
neacceptat pentru o țară europeană”  
Leslie Hawke, Cofondator OvidiuRo 

 
TVR, 9 iunie, 2015 
Antena 1, 11 iunie, 2015 
Radio Televiziunea Transilvania Brașov, 9 iunie, 2015 
 

 
 
 
„Dorim ca (FCG) să se transforme în program național (...) 
Consiliul Judeţean ar putea finanţa programul, prin acordarea 
unor tichete sociale, în anul viitor şcolar.”  
Claudiu Coman, Vicepreşedintele CJ Braşov.  
 

 
Radio Televiziunea Transilvania Brașov, 9 iunie, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
„Braşovul este unul dintre judeţele în care anul acesta am 
consolidat colaborarea şi am construit împreună premisele 
favorabile pentru a extinde programul în toate comunităţile de 
aici. (…) Sperăm ca în curând să putem vorbi despre un 
program naţional Fiecare Copil în Grădiniţă şi de şanse egale 
la educaţie pentru toţi copiii din România”  
Maria Gheorghiu, Cofondator OvidiuRo 
 
Bună Ziua Brașov, 10 iunie, 2015 
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The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA Grants 2009-2014. 
The full responsibility for the accuracy and consistency of the featured info belongs entirely to Asociatia OvidiuRo.  

For official info on the EEA Grants: www.eeagrants.org 
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