
Proces - verbal

incheiat astazi 2s.09.2018

in data de 25.Og.2OL8,ora 9:00,
Prefectului- judetul Dembovi!a in $edinla,cu

s-a intrunit Grupul de Lucru Mixt al Instituliei
urm;toarea ordine de zi :

1 AsoclATrA ROMANES - Informare privind imprementarea cursuriror de
reconversie profesionalS .

Prezintd domnul Moise Vasile

2. INSPECToRATUL scoLAR JUDETEAN - Informare privind situalia scorar; in
comunit;tile de romi pentru anur gcorar " 20Lg -zoLg " (ocuparea locurilor specia l,probleme
cu trasportu | ,abandon gcolar)

Prez intd domnul lorga Nicolae

3 DIVERSE

Din totalul de 11 membrii ai Grupului, au fost prezenli un numir de 7, aga cum
rezulta din lista de participanli din anexa, care face parte integranta din prezentul proces -
Verbal.

In conformitate cu ordinea de zi aprobatd, doamna Muresan Florina Ramona _
subprefect -coordonator al grupului a prezentat ordinea de zi :

1. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN - prezentare _

Domnul rorga Nicorae , inspector pe probremere romiror a prezentat o informare
privind situalia 5colard in comunitdlire de romi pentru anur 5corar 2org-2org.

Populalia 5colari romd, a beneficiat in anul 201g-2019 de 45 de locuri pentru
invSldm6ntul profesional 9i 55 locuri pentru invSldm6ntul liceal . in perioada de inscrrere
pentru admitere s-au depus 32 de cereri. in repartilia pubricd din data de 05.07.201g , 20 de
dosare au fost repartizate iar restur de dosare au participat ra admiterea computerizati

O problemd expusa de domnul inspector este legatd de transpoftul gcolar in
comunitStile de romi cu referire ra Cojasca unde erevii de ra razu trebuie transportaJi ra
F6nt6nele. Probleme cu transpoftur fiind semnarate si ra Nicuresti s-a mai aboroat



Abandonul gcolar care in
judelul Dambovita.

Domnul lorga propune pe

tcotari . Doamna subprefect Mu
Niculegti gi Moroeni pentru a

2 . ASOC|AT|A ROMANES _ tn
profesionald nu sa prezentat
Romanes nu a fost prezent. Din
27.08.2018 , rezulta ca asociati
organizat cursu ri de anteoren

3- Diverse -
Doamna Georgeta

proiectele derulate in judelul DAm
expertului ,,in comunitdlile de romi

Se stabile5te urmitoa

2016+2077 ,a reprezentat un procent de 0,54 % in

eradicarea abandonului angaJarea unor
propune transmiterea unor adrese citre

mediatori

primiriile
de mediatori gcolari.

re privind implementarea cursurilor de reconversie
ci domnul Moise Vasile reprezentantul asociatiei

adresa transmisi c;tre institutia prefectului in data de
Romanes in colaborare cu S.C. Casa ianis S.R.L. au

in anul 2018.

u reprezentant A.N.R. a prezentat o informare cu
perioada 2015-20j.8 . A mai abordat tema ,. rolul

apeluri de proiecte F.R.D.S.

Sedinta a G.L.M. pentru luna octombrie

Intocmit

r. lordache Nicolae


