Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Titlul proiectului: „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare - SCAN”
Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/61264
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Valoare nerambursabilă 5 milioane de EURO

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Titlul proiectului: „Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi - CESPeT”
Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/60655
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Valoare nerambursabilă 5 milioane de EURO

Lansare
Proiecte Fonduri Structurale Europene
Către
Unităţile de învăţământ liceal şi grupurile şcolare
unităţile de învăţământ gimnazial din mediul urban şi centre de comună,
unităţile de învăţământ special din judeţul Mureş
- doamnei/ domnului director, director-adjunct, coordonator pentru
programe şi proiecte educative Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
vă invită luni ,06 septembrie, 2010, la ora 10, să fiţi prezenţi sau reprezentaţi în Sala Mare
a Prefecturii Mureş, pentru lansarea proiectelor SCAN (Salvaţi copiii de abandon şi
neintegrare) şi CESPeT (Cerinţe educative speciale pentru toţi), finanţate prin Fonduri
Structurale Europene, fiecare cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 5 milioane de
Euro.
Având în vedere că elevii şi cadrele didactice din şcoala pe care o conduceţi sunt
potenţiali participanţi la cercetarea sociologică şi la activităţile incluse în graficul
proiectelor ,prezenţa dumneavoastră la manifestare va aduce un spor de interes şi nuanţări
favorabile realizării obiectivelor şi identificării strategiilor optime.
Lansarea proiectelor SCAN şi CESPeT în judeţul Mureş va fi asistată de înalţi
oficiali locali.
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU

Inspector şcolar general,
prof. Dumitru Matei

Partener transnaţional - VIA University DK
Parteneri naţionali – ISJ Botoşani, ISJ Brăila, ISJ Iaşi, ISJ Maramureş, ISJ Mureş, ISJ Vaslui

