
                                   
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

Vaslui, 25.01.2017 
 Mecanismul Spațiului Economic European sprijină diminuarea abandonului şcolar în jud. Vaslui 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui anunţă organizarea Conferinţei finale a proiectului cu titlul “Programe 
educaționale și de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în județul Vaslui”, pe data de 26.01.2017, 
începând cu ora 13.30, la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui. 
 În cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru 
reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, cu finanţare prin Mecanismul Financiar 
al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014), Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Vaslui a obţinut un grant iniţial în valoare de de 1269146,22 lei pentru proiectul “Programe educaționale și 
de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în județul Vaslui”.  
 Prin linia de finanţare PLUS 2 a aceluiaşi program, grantul a fost suplimentat cu 376168,33 lei, astfel 
încât, grantul total s-a ridicat la 1645314,33 lei. 
 Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea cadrului de reducere a abandonului şcolar în 
clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, pentru 180 tineri aflaţi în situaţii de risc şi de excluziune (vârsta 16-20 de ani) 
din 3 licee cu profil teoretic şi tehnologic din judeţul Vaslui, pe o perioadă de max 15 luni. 
 Proiectul s-a implementat în Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” 
Bârlad și Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, în perioada 10 februarie 2015 – 31 ianuarie 2017, 
perioadă în care s-au derulat programe educaționale remediale și activități educative nonformale pentru 
elevi, ateliere de formare pentru cadrele didactice și părinții din grupul țintă. 
 Proiectul a fost sprijinit financiar și moral de Consiliul Local și Primăria Vaslui, Consiliul Local și 
Primăria Bârlad și Consiliul Local și Primăria Negrești, pe durata implementării, sprijinul financiar 
continuând și în perioada de sustenabilitate de 5 ani de după încheierea finanțării externe. 
Persoana de contact: 
Prof. Gabriela Plăcintă – Inspector Şcolar General 
Tel. 0235 311928,  
Fax 0235 311715,  
E-mail gabriela.placinta@isj.vs.edu.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile 
SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială 
 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 
2009 – 2014 
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