
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.13/2007 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Vaslui, ca partener,  
la realizarea proiectului “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” 

 
având în vedere adresa nr.53/10.01.2005 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Vaslui cu nr.152/11.01.2007; 
având în vedere prevederile Programului PHARE/2005/017-553.10.01.02 “Acces la educaţie 

pentru grupurile dezavantajate”; 
având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
în temeiul art.104, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. a) şi ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1- Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Vaslui, ca partener, la realizarea proiectului “O 
şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”. 

Art.2- Se aprobă cofinanţarea proiectului “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”, cu suma de 
16.700 Euro, din alocaţiile bugetare pe anii 2007, 2008 şi 2009 ale Şcolii speciale “Aurora” Vaslui, 
partener în proiect. 

Art.3- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică, Direcţia 
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale Consiliului judeţean 
Vaslui. 

            Vaslui, 16 februarie 2007 

P R E Ş E D I N T E, 

Corneliu Bichineţ 
 

                       Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                       Gheorghe Stoica  
 



CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRESEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului  
judeţean Vaslui, ca partener, la realizarea proiectului  

“O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 

 Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui urmează să depună spre finanţare proiectul “O şcoală 
pentru toţi şi pentru fiecare”, în cadrul Programului PHARE/2005/017-553.10.01.02 “Acces la 
educaţie pentru grupurile dezavantajate”. 
 Proiectul îşi propune promovarea principiilor egalităţii de şanse în educaţie şi al învăţării pe 
tot parcursul vieţii, pentru a asigura accesul egal la educaţie, indiferent de caracteristicile individuale – 
deficienţe fizice sau mentale, originea culturală sau socio-economică, limba maternă, originea etnică, 
faptul că persoana provine dintr-o zonă geografică izolată.  
 Grupul ţintă al proiectului este format din 895 copii şi elevi romi şi 12 elevi cu cerinţe educative 
speciale integraţi în şcolile pilot, provenind din următoarele şcoli: Şcoala cu clasele I-VIII Brodoc, Şcoala 
cu clasele I-VIII Rediu, Şcoala cu clasele I-VIII Al.I.Cuza Vaslui, Şcoala cu clasele I-VIII Doagele 
(comuna Dragomireşti), SAM Fâstâci (comuna Cozmeşti), SAM Ghergheşti, Şcoala cu clasele I-VIII 
Valea Mare (comuna Ivăneşti), Şcoala cu clasele I-VIII Zorleni 2 şi Şcoala Specială Aurora Vaslui, ca 
centru de resurse pentru şcoala inclusivă. 

 Printre  activităţile cele mai importante ce se vor derula în cadrul proiectului sunt: 
 program remedial de după-amiază; 
 program de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile-pilot; 
 formarea cadrelor didactice în domeniul “Şcolii inclusive” şi al lucrului cu copiii cu cerinţe 

educative speciale integraţi în şcolile-pilot; 
 activităţi de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi; 
 şcoala părinţilor; 
 activităţi extracurriculare care vizează toate tipurile de educaţie (pentru sănătate, pentru mediu, 

pentru combaterea violenţei, a consumului de droguri, alcool, tutun, etc.); 
 crearea unui centru de resurse pentru educaţia inclusivă; 
 crearea de cabinete de resurse pentru educaţia inclusivă în fiecare şcoală-pilot; 
 activităţi de reducere a abandonului şcolar şi neşcolarizării, prin Programul “A Doua Şansă”. 

Bugetul total al proiectului este de 166.700 Euro, din care un procent de minim 10 % trebuie 
asigurat de către partenerii din proiect. 

Potrivit normelor care reglementează acest program de finanţare, Consiliul judeţean este 
partener obligatoriu şi trebuie să asigure co-finaţarea în numerar a proiectului, în sumă de 16.700 
Euro. 

Un proiect similar a fost depus şi în anul 2005, dar deşi a avut un punctaj foarte bun, nu a fost 
selectat pentru finanţare. 

După 1 ianuarie 2007, România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să adopte şi să 
implementeze politici care să garanteze respectarea principiului egalităţii de şanse, unul dintre cele trei 
obiective orizontale ale politicilor europene. 

În Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui în perioada 2007-2013, s-a realizat o 
diagnoză a modului  în care egalitatea de şanse se regăseşte în realitatea vasluiană.  

Promovarea oportunităţilor egale este avută în vedere atât în faza de elaborare, cât şi în cea de 
implementare a strategiei judeţene de dezvoltare economică şi socială. 

Axa prioritară 5 „Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale”, din Strategie,  cuprinde 
măsuri speciale destinate facilitării accesului egal şi nediscriminatoriu al diverselor grupuri sociale la 
educaţie, la servicii de bază. 

Axa prioritară 1 „Infrastructură şi mediu” cuprinde măsuri ce vizează dezvoltarea infrastructurii 
sociale, în vederea imbunătăţirii standardului de viaţă al grupurilor supuse riscului de excluziune socială. 



Prin proiectul pe care Inspectoratul şcolar judeţean intenţionează să-l depună în parteneriat cu 
instituţia Consiliului judeţean, va fi asigurat accesul la servicii educaţionale şi de sprijin pentru un număr 
relativ mare de copii cu probleme, diminuând astfel riscul excluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale şi care provin din medii defavorizate. 

Realizarea unui centru de resurse pentru educaţia inclusivă, printre primele de acest gen pe plan 
local şi naţional, va fi un model de promovare a principiului egalităţii de şanse, dar şi un mijloc de 
diminuare a  ratei abandonului şcolar şi a neînscrierii şcolare a copiilor romi şi a celor cu cerinţe 
educative speciale. Acest Centru va fi înfiinţat la Şcoala specială  „Aurora”, instituţie de învăţământ 
special finanţată din bugetul propriu al judeţului şi partener în proiect. 

Având in vedere cele prezentate mai sus, precum şi importanţa implicării tuturor autorităţilor şi 
institutiilor publice responsabile în facilitarea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate, care, in 
lipsa unei instruiri adecvate, sunt şi mai mult supuse riscului marginalizării sociale, vă rog să aprobaţi 
proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

 


