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“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să își lege treptat 
cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, într-o perioadă de extindere de 50 de ani, au 
construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în același timp 
diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să 
împărtășească realizările sale și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele sale”.
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9.45 - 10.00 Înregistrarea participanților

10.00 - 10.30 Deschiderea Conferinței

Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimarul municipiului Bălți, Republica Moldova
Viorica MARȚ, consultant principal al Direcției învățământ general, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, Republica Moldova
Daniel BOTEZATU, prof. Dr., inspector școlar general, Inspectoratul școlar 
județean,  Botoșani, România
Virginia RUSNAC, dr., director Centrul Republican de Asistență 
Psihopedagogică, Republica Moldova 
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi 
relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

10.30 – 11.00 Sesiunea plenară

Traseul dezvoltării parteneriatelor de succes - prof. dr. Rodica MIGHIU, 
inspector școlar la Inspectoratul școlar județean Botoșani, România

Necesități și soluții comune de îmbunătățire a oportunităților, în asigurarea 
dreptului la educație pentru copiii cu cerințe educaționale speciale - 
Psiholog Dana LICHII, șef Serviciul de Asistență Psihopedagogică, Direcția 
Învățământ, Tineret și Sport, municipiul Bălți, Republica Moldova
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Calitatea procesului educațional incluziv în raport cu formarea și dezvoltarea 
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice - Viorica BUJOR, director la 
Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Bălți, Republica Moldova

Serviciile de suport - condiție indispensabilă în realizarea incluziunii de 
succes, psihopedagog Angela MOISEEVA, președinte Asociația Audi-Viz, Bălți, 
Republica Moldova

Crearea culturilor incluzive în mediul educațional - premisă în transformarea 
societății – Valentina GOIMAN, director, Școala primară nr. 21 „S. Vangheli”, 
Bălți, Republica Moldova

Rolul părinților și ONG în  incluzinea educațională de succes a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale - părinte, Liuba BACIURIN, Președinte  
Asociația Hope Autism Bălți, Republica Moldova

Proiectul ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale” – experiențe colaborative naționale și 
transnaționale, prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI, Inspector școlar general 
adjunct, Inspectoratul școlar județean  Botoșani, România  

11.00 - 11.30 Discuții și concluzii

”Fericirea nu este un rezultat, ci o alegere. Alegeți Voi ca să fim Noi fericiți” 

Semnează copiii din Bălți și Botoșani

12.00 – 12.15  Închiderea Conferinței și Video Challenge
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”TOGETHER FOR A BETTER EDUCATIONAL INTEGRATION
OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS”, 2SOFT/1.1/133

BĂLȚI MUNICIPALITY, THE REPUBLIC OF MOLDOVA, MAI 26, 2021

AGENDA
OF THE PROJECT OPENING CONFERENCE

The path of developing successful partnerships - Professor, PhD, Rodica 
MIGHIU, school inspector at the Botoșani County School Inspectorate, 
Romania
The common needs and solutions to improve opportunities in ensuring the 
right to education for children with special educational needs - psychologist 
Dana LICHII, head of the Psychopedagogical Assistance Service, Department 
of Education, Youth and Sports, Balti Municipality, The Republic of Moldova

9.45 - 10.00 The registration of participants

10.00 - 10.30 The Opening of the Conference

Tatiana DUBIȚKAIA, Deputy Mayor of Bălți Municipality, The Republic of 
Moldova 
Viorica MARȚ, main consultant of the General Education Directorate, The 
Ministry of Education, Culture and Research of The Republic of Moldova 
Daniel BOTEZATU, Professor, PhD, general school inspector, County School 
Inspectorate, Botoșani, Romania 
Virginia RUSNAC, PhD, director of the Republican Center for 
Psychopedagogical Assistance, The Republic of Moldova 
Valentina PRIȚCAN, PhD, associate professor, vice-rector for scientific activity 
and international relations, "Alecu Russo" Bălți State University

10.30 – 11.00 The plenary session
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The project "Together for a better educational integration of children with 
special educational needs" - national and transnational collaborative 
experiences, Professor, PhD, Ada Alexandrina MACOVEI, Deputy General 
School Inspector, Botoșani County School Inspectorate, Romania

11.00 - 11.30 Discussions and conclusions

12.00 – 12.15 The Closing of the Conference and Video Challenge

The quality of the inclusive educational process concerning the training and 
development of the professional competencies of the teachers - Viorica 
BUJOR, the principal of the Theoretical Lyceum “George Coșbuc”, Bălți, The 
Republic of Moldova

Specialized services-indispensable condition in achieving a successful 
inclusion, psychopedagogue Angela MOISEEVA, the president of the Audi-Viz 
Association, Balti, The Republic of Moldova

Creating inclusive cultures in the educational environment - a premise in 
transforming the society - Valentina GOIMAN, the principal of the Primary 
School no. 21 “Spiridon Vangheli”, Bălți, The Republic of Moldova

The role of parents and NGOs in the successful educational inclusion of 
children with special educational needs - the parent, Liuba BACIURIN, 
President of “Hope Autism Balti Association”, The Republic of Moldova

"Happiness is not a result, but a choice. YOU choose so that WE can be happy."

Signed by children from Bălți and Botoșani



Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener 
principal, anunță implementarea proiectului „Together for a better educational 
integration of children with special educational need” – „Împreună pentru integrarea 
educațională mai bună a copiilor cu nevoi speciale”, 2SOFT/1.1/133. Liderul de 
parteneriat este Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, iar proiectul se desfășoară în 
stil oglindă, simetric. Proiectul a demarat în luna noiembrie a anului 2020 și are o durată 
de 18 luni, fiind finanțat prin Programului Operaţional Comun România-Republica 
Moldova, proiect de tip SOFT,  Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi inovare, Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul 
educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia  - Joint 
Operational Programme Romania–Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for 
Proposals.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului la o educație de calitate 
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, la nivelul a două regiuni – Botoșani, 
România și Bălți, Republica Moldova, prin formarea a 10 formatori, care să creeze o 
rețea educațională transfrontalieră și care la rândul lor vor forma alte 200 de cadre 
didactice, precum și consilierea a 2000 de părinți privind accesul egal la educație și 
asigurarea unui climat educațional specific educației incluzive. Din grupul țintă fac 
parte 100 de copii  cu cerințe educaționale speciale, împreună cu colegii lor, din instituții 
de învățământ general, selectate din cele două regiuni, respectiv: Școala Gimnazială nr. 
12 Botoșani, Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani, Școala Gimnazială „Sfânta 
Maria” Botoșani, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, Liceul „Demostene 
Botez” Trușești din județul Botoșani - România și Liceul Teoretic „George Coșbuc”, 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 
Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară nr. 21 ”Spiridon Vangheli” din 
municipiul Bălți, Republica Moldova. 
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COMUNICAT DE PRESĂ

Apreciem că proiectul va avea impact asupra creșterii calității procesului educațional 
incluziv în 10 instituții de învățământ din România și din Republica Moldova prin 
formarea/dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și prestarea 
serviciilor de intervenție specializată, de recuperare, terapie educațională, consiliere 
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și consolidarea parteneriatului cu 
familiile tuturor copiilor, în sensul educării și sprijinirii factorilor implicați în educație, 
pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre copii. De asemenea, optăm pentru  
crearea unui climat educațional incluziv, prin sprijinirea personalului didactic în 
procesul de proiectare-aplicare a programelor de incluziune și organizarea activităților 
educaționale.

Manager proiect,
Inspectoratul școlar județean Botoșani, 

Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți,
Psiholog Dana Lichii

Bălți, mai 2021
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The Department of Education, Youth and Sports of Bălți municipality, as Beneficiary / 
Main Partner, announces the implementation of the project "Together for a better 
educational integration of children with special educational needs" – „Împreună pentru 
integrarea educațională mai bună a copiilor cu nevoi speciale”, 2SOFT / 1.1 / 133. The 
partnership leader is the Botoșani County School Inspectorate, and the project is carried 
out in a mirror, symmetrical style. The project started in November 2020 and has a 
duration of 18 months, is funded by the Joint Operational Program Romania – The 
Republic of Moldova, SOFT project, Thematic Objective 2: Support for education, 
research, technological development and innovation, Priority 1.1 - Institutional 
cooperation in the field of education in order to increase access to and quality of 
education - Joint Operational Program Romania– The Republic of Moldova 2014-2020, 
2nd Call for Proposals.

The general objective of the project is to ensure access to quality education for children 
with special educational needs, at the level of two regions - Botoșani, Romania and Bălți, 
The Republic of Moldova, by training 10 trainers in order to create a cross-border 
educational network and as a result, they will train another 200 teachers, as well as 
counseling 2000 parents on equal access to education and ensuring a specific 
educational climate for inclusive education. The target group includes 100 children with 
special educational needs, together with their colleagues, from the units with integrated 
mass education, which were selected from the two regions, respectively: Gymnasium 
School no. 12 Botoșani, "Elena Rareș" Gymnasium School Botoșani, "Sfânta Maria" 
Gymnasium School Botoșani, "Alexandru Ioan Cuza" Gymnasium School, Dorohoi, 
"Demostene Botez" High School Trușești from Botoșani County - Romania and "George 
Coșbuc" Theoretical Lyceum, "Mihai Eminescu" Theoretical Lyceum Public Institution, 
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" Theoretical Lyceum, "Alexandru Ioan Cuza" Gymnasium 
and Primary School no. 21 "Spiridon Vangheli" from Bălți, The Republic of Moldova.



We estimate that the project will have an impact on increasing the quality of the inclusive 
educational process in 10 educational institutions from Romania and The Republic of 
Moldova by training / developing teachers' professional skills and providing specialized 
intervention services, recovery, educational therapy, counseling for children with 
disabilities special education and strengthening the partnership with the families of all 
children, in the sense of educating and supporting the factors involved in education, for 
understanding and accepting the differences between children. It is also desired to 
create an inclusive educational climate, by supporting teachers in the process of design-
implementation of programs for inclusion and organization of educational activities.

Project manager,
Botoșani County School Inspectorate, 

Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

Education, Youth and Sports Department, Bălți Municipality, 
Psychologist Dana Lichii

Bălți, May 2021
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PRESS RELEASE



Botoșani
Bălți

SCOALA
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BENEFICIARII  PROIECTULUI



Bălți
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Sistemul educațional mun. Bălți

61 instituții de învățământ 2 913 cadre didactice

21 logopezi

18 psihologi

6 psihopedagogi 63 cadre didactice de sprijin

20 062 copii/elevi 577 copii cu CES
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Botoșani

62 721 copii/elevi 1 759 copii cu CES

475 instituții de învățământ 4 452 cadre didactice 2 psihologi

11 logopezi13 psihopedagogi

33 profesori de sprijin

Sistemul educațional Botoșani

48 consilieri școlari
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ÎMPREUNĂ PENTRU O INTEGRARE EDUCAȚIONALĂ MAI

5 școli 
din România  

5 formatori 
din România

100 de profesori 
din România

 1.000  de părinți 
din România  

50 copii cu CES 
din România

1.000 de copii 
din România  
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construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în același timp 
diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să 
împărtășească realizările sale și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele sale”.

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT,
TINERET ȘI SPORT,
BĂLȚI

www.ro-md.net      

Str. Nicolae Iorga, nr. 28, Botoșani,
România
Tel/fax: 0231584052,
contact@isjbt.ro   

Str. Independenței, nr.1, Bălți
Republica Moldova
Tel/fax: +373 231 22 307
dits.balti@gmail.com

BUNĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

5 școli 
din Republica Moldova 

5 formatori 
din Republica Moldova

100 de profesori 
din Republica Moldova

 1.000  de părinți 
din Republica Moldova

50 copii cu CES
din Republica Moldova

1.000 de copii 
din Republica Moldova



Acest material a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene.
Conținutul este doar în responsabilitatea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani

și nu poate fi considerat, în nicio circumstanță, ca reflectând poziția Uniunii Europene
sau a Programului Operațional Comun România–Republica Moldova 2014-2020.

Lider de parteneriat:
Inspectoratul Școlar Județean
Botoșani

ADRESA:
Str. Nicolae Iorga, nr. 28
Botoșani, România

DATE DE CONTACT:
Tel./Fax: +4231584052
contact@isjbt.ro   

Partener:
Direcția Învățămînt, Tineret și Sport,
Bălți

ADRESA:
Str. Independenței, nr.1
Bălți, Republica Moldova

DATE DE CONTACT:
Tel./Fax: +37323122307
dits.balti@gmail.com

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT,
TINERET ȘI SPORT,
BĂLȚI

www.TogetherForChildren.ro

Botoșani
Bălți

PROIECTUL

„ÎMPREUNĂ PENTRU

O INTEGRARE EDUCAȚIONALĂ 

MAI BUNĂ A COPIILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE”
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