
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.96/2008 
privind aprobarea cofinanţării proiectului 

«Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă – PENTRU COPII!» 
 

- având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi 
nr.3958/15.07.2008; 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate Romania- 
Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006, Prioritatea 1 “Dezvoltare economică şi socială”; 

- având în vedere hotărârea Consiliului judeţean nr. 11/2008 privind adoptarea bugetului local al 
judeţului Vaslui pe anul 2008; 

- având în vedere prevederile Legii 273/2007 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin (1) lit. b şi ale art. 97, alin (1) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 – Se aprobă cofinanţarea proiectului «Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia 
incluzivă – PENTRU COPII!», în valoare totală de 111.000 Euro, cu suma de 11.100 Euro, în numerar. 
 Art. 2 – Suma de 11.100 Euro prevăzută la art. 1 se va asigura astfel : 1.441 Euro, din bugetul 
local al judeţului Vaslui pe anul 2008, iar 9.659 Euro, din bugetul local al jud. Vaslui pe anul 2009. 
 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcţiile 
economică şi dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale ale Consiliului jud. Vaslui. 

         
 

       Vaslui, 29 august 2008 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                        Contrasemnează:                  

                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 
                                         Gheorghe Stoica  

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

«Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă – PENTRU COPII!» 
  
 În luna februarie, Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat şi depus spre finanţare prin Programul de 
Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2006, proiectul „Centrul transfrontalier de resurse pentru 
educaţia incluzivă – PENTRU COPII!”. 
 Scopul proiectului îl constituie crearea unui complex de resurse (umane, informaţionale, materiale), 
utilizabile la nivel transfrontalier, pe termen mediu şi lung, care să asigure dezvoltarea unei activităţi durabile 
în domeniul educaţiei incluzive, în beneficiul copiilor cu nevoi speciale, proveniţi din medii defavorizate, din 
judeţul Vaslui şi oraşul Soroca. 

 Obiectivele generale ale proiectului sunt: 
• Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice din unităţile administrativ teritoriale 

Vaslui şi Soroca de a identifica, elabora şi implementa proiecte comune care  au ca impact dezvoltarea 
economică, socială şi culturală în zona transfrontalieră România-Moldova; 
• intensificarea cooperării între specialiştii români şi moldoveni care activează în domeniul 

educaţiei speciale. 
Parteneri în cadrul proiectului sunt Consiliul judeţean Vaslui, Consiliul raional Soroca, Primăria 

oraşului Soroca şi Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui. 
Proiectul îşi propune atingerea acestor obiective prin: 
- Organizarea unui working-group pentru  specialiştii în domeniul educaţiei speciale din România 

şi Moldova unde vor fi identificate şi diseminate cele mai bune practici în lucrul cu copii cu CES 
proveniţi din medii defavorizate 

- Dezvoltarea unui portal web unde vor fi prezentate informaţii complexe despre serviciile 
educaţionale specifice; 

- Organizarea a 2 ateliere de ergoterapie pentru 36 de copii cu CES (18 din Vaslui şi 18 din 
Soroca) unde specialiştii români şi moldoveni vor lucra împreună utilizând metode moderne de terapie şi 
relaxare; 

- Realizarea unei reviste de specialitate  on-line (Newsletter-ul Centrului transfrontalier de resurse 
pentru educaţia incluzivă) ce va fi trimisă instuţiilor de învăţământ special şi furnizorilor de servicii  
sociale din judeţul Vaslui şi raionul Soroca şi pusă la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi prin publicare 
pe site-ul Centrului. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: 
- crearea unui nucleu de specialişti în domeniul educaţiei speciale, la nivel transfrontalier, care va 

constitui “resursă” pentru colegii care activează în acelaşi domeniu (20 de persoane);  
- realizarea unui   working group pentru 20 de specialişti (10 din Vaslui şi 10 din Soroca) unde vor 

fi identificate şi diseminate cele mai bune practici în lucrul cu copii cu CES proveniţi din medii 
defavorizate;  

- 60 de cadre didactice şi specialişti care vor fi beneficiarii transferului de experienţă şi know-how 
în munca de recuperare şi integrare socială a copilului cu CES (40 din România şi 20 din Moldova); 

- 1 portal web unde vor fi prezentate informaţii complexe despre serviciile educaţionale specifice, 
în scopul asigurării accesului la o educaţie de calitate şi asistenţa necesară în acest sens copiilor cu nevoi 
speciale din Vaslui şi Soroca; 

- 1 revistă trimestrială de specialitate, on-line, ce va fi trimisă instuţiilor de învăţământ special şi 
furnizorilor de servicii  sociale din judeţul Vaslui şi raionul Soroca şi pusă la dispoziţia tuturor factorilor 
interesaţi prin publicare pe site-ul Centrului; 

- 2 ateliere de ergoterapie pentru 36 de copii cu CES (18 din Vaslui şi 18 din Soroca) unde 
specialiştii români şi moldoveni vor lucra împreună utilizând metode moderne de terapie şi relaxare;  

- 36  de copii cu CES vor beneficia de cele mai moderne metode de terapie şi relaxare, oferite de 
specialişti cu expetiză în domeniu, într-un cadru natural şi ambiental deosebite;  



- 1 Conferinţă finală  unde vor fi prezentate în faţa a peste 60 de specialişti: rezultele obţinute de 
copii la atelierele de ergoterapie,  portalul web, lucrările realizate de specialiştii în domeniu, în timpul 
derularii proiectului, şi care vor fi postate pe site;  

- creşterea gradului de cooperare între specialiştii din România şi Moldova în domeniul educaţiei 
speciale, prin publicarea pe site a celor puţin 10 lucrări de specialitate şi studii de caz,  în 6 luni de la 
finalizarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului este de 111.000 Euro, din care: 99.900  Euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, iar 11.100 Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr. 3958/15.07.2008 Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi ne-a 
informat că, în urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. 
Selecţia finală a fost realizată, semnarea contractului de finanţare fiind condiţionată de adoptarea şi 
transmiterea către Autoritatea contractantă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, a 
hotărârii de cofinanţare pentru proiect. 

Prin hotărârea nr. 11/2008, am aprobat alocarea, din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 
2008, a sumei de  5.100 lei (echivalentul a 1.441 Euro, la cursul 1 Euro = 3,5381 lei) pentru cofinanţarea 
acestui proiect, diferenţa urmând a fi asigurată din bugetul pe anul 2009. 

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


