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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au 
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de 
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de 
graniţele ei. 
 

comunicat de presă 
        

Vaslui, 23 ianuarie 2009 
“Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă – PENTRU 

COPII!”, 
un nou proiect derulat de Consiliul judeţean Vaslui 

 
Consiliul Judetean Vaslui anunţă lansarea oficială a proiectului “Centrul transfrontalier 
de resurse pentru educaţia incluzivă – PENTRU COPII!”, finanţat prin Programul de 
Vecinătate România-Moldova 2004 - 2006, PHARE CBC 2006, prioritatea 1 – Dezvoltare 
Economică şi Socială, 
 
Valoarea totală a proiectului este de 111.000 Euro,  din care: 

 99.900 Euro, reprezintă finanţare nerambursabilă asigurată de Comisia Europeană 
şi Guvernul României; 

 11.100 Euro, reprezintă co-finanţarea de 10% a proiectului,  din partea Consiliului 
Judeţean Vaslui.  

Proiectul va fi implementat de Consiliul Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Centrul 
judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui, Consiliul Soroca şi Primăria 
Oraşului Soroca din Republica Moldova.  
 
Scopul proiectului este 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. 

 
Principalele activităţi ale proiectului costau în: organizarea unei Conferinţe de lansare a 
Centrului; organizarea unui working-group pentru  specialiştii în domeniul educaţiei 
speciale din România şi Moldova; organizarea de  ateliere de ergoterapie pentru copii cu 
cerinţe educative speciale din România şi Moldova; realizarea  unui portalul web a 
Centrului transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă; realizarea unei  reviste de 
specialitate  on-line (Newsletter-ul Centrului transfrontalier de resurse pentru educaţia 
incluzivă); conferinţă finală de prezentare a rezultatelor activităţilor realizate de specialişti  
şi copii implicaţi prin proiect; promovarea  proiectului şi diseminarea rezultatelor; 
monitorizarea şi evaluarea proiectului. 
 
Proiectul are o durată de 15 luni şi va fi finalizat la sfârşitul anului  2009. 

 
Persoană de contact: Vasiliu Cristina,  manager proiect,  telefon 0235/361086 int.116, 
fax0235/361091 ;  e-mail:consiliu@consiliu.vaslui.ro 
 


