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Un proiect implementat de 

Județul Botoșani 

Botoșani, Piața Revoluției 

nr. 1-3 

Tel: 0231.514712 

Fax : 0231.514715 

Acest proiect este finanțat de 

Uniunea Europeană 

“Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state 

member care au decis să îți unească treptat 

cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe o 

perioadă de extindere de 50 de ani, au construit o zonă 

de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, 

menținând totodată diversitatea culturală, toleranța și 

libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează 

să împartă realizările și valorile sale cu țările și 

popoarele dincolo de granițele sale”. 

  

Consiliul Local Hliboka 

Strada Shevchenka nr. 1 

Tel: 0373.424542 

 

 
Comunicat de presă 

 

Județul Botoșani, în calitate de Beneficiar Lider, a organizat în data de 10.05.2022 Conferința de prezentare a 

proiectului: ”Rețea educațională transfrontalieră între județul Botoșani (România) și raionul Hliboca (Ucraina)” 

(acronim BEDUN), implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea de 

investiții 1.1 Cooperare Instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia, 

finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea condițiilor speciale 

destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale și susținerea serviciilor de incluziune activă, 

pentru a preveni excluderea profesională și socială a copiilor și tinerilor din două școli profesionale speciale din județul 

Botoșani (RO) și din Centrul de Incluziune Socială pentru Copiii din Districtul Hliboca (UA). 

Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv între 01.01.2020 -30.06.2022. 

Valoarea totală a proiectului este de 254.767 euro, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene 

este de 229.217 euro.  Bugetul ce îi revine Județului Botoșani este de 154.442 euro. 

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele specifice ale proiectului precum și activitățile realizate până la 

această dată: 

• Construirea și amenajarea unui “Teren de sport multifuncțional”, la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi, 

• Achiziționarea de mobilier pentru cabinetele de logoterapie de la Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani, 

• Reabilitarea și amenajarea clădirii în care funcționează Centrul de Incluziune Socială pentru Copii cu Cerințe 

Educaționale Speciale din Raionul Hliboca (UA), precum și dotarea cu echipamente performante a cabinetelor de 

fizioterapie și logopedie. 

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii Județului Botoșani și ai Consiliului Local Hlyboka, Biroului 

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, Școlii Profesionale Speciale “Ion Pillat” Dorohoi, Școlii Profesionale 

Speciale “Sf. Stelian” Botoșani, Centrului Incluziv pentru Copii cu CES din Hlyboka, Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, precum și mass-media locală. 

 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: Cozmoleanu Liliana, manager proiect. 

Tel: 0040.231.515020 int.5131, Fax: 0040.231.514715, e-mail: cozmoleanu.liliana@cjbotosani.ro 

mailto:cozmoleanu.liliana@cjbotosani.ro

