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proiect
DECIZIANT.I0/5

din 10 decembrie 2021

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din Fondul pentru educalie incluzivl

in temeiul art. 81 (1) al Legii nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administrafia publicd locald,
art.26 al Legii nr.397 - XV din 16.10.2003 privind finanfele publice locale, art.10, 118-126 Codul
Administrativ nr.1 1612018, Hottudrii Guvernului nr.523 din 1 L07 .2011 privind aprobarea Programului
de dezvoltare a educafiei incluzive in Republica Moldova pentru anii20ll-2020, Hot5r6rii Guvernului
nr. 3 5 1 din 29 .05 .20 1 2 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecfionarea resurselor financiare in
cadrul reformirii instituliilor rezidenfiale,p.T anexa 3 al Hotdrdrii Guvernului nr.868 din 08.10.2014 cu
privire la functionarea in bazd de cost standard per elev a institufiilor de inv6tamant primar qi secundar
general din subordinea autoritdfilor publice locale de nivelul al doilea, Consiliul Raional

DECIDE:

Pregedintele qedintei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef Directia Generald Finante
S.Mustovici - gef DirecJia General6 Educa(ie
M.B6trincea - qef, Serviciul Juridic

Elaborat:S.Mustovici

1. Se aloc6 50,3 mii lei pentru dotarea centrului de resurse pentru educatia incluzivl din IPLT ,,A1.
Donici" Peresecina.

2. Directia GeneralS Educatie (dna Silvia MUSTOVICI) va asigura monitorizarea utilizdrii
mijloacelor financiare din fondul de educalie incluzivS.

3. Direclia Generald Finanle (dna Galina COLIIN) va efectua remanierile in bugetul raional,
conform prevederi lo r pr ezentei D ecizir.

4. Prezenta decizie intrd in vigoare ladata includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale,
va fi comunicatd pd(ilor vizate in modul stabilit gi poate fi atacatdin judecdtoria Orhei in termen
de 30 zile de la data comunic5rii.

5. Vicepreqedintele raionului dna Irina BOGACIUC, comisia consultativd de specialitate in
domeniul economie, buget qi finanle (preqedinte dna Nelli Parutenco), comisia consultativl de

specialitate in domeniul educafie, protecfie social6, slndtate publicS, culturl tineret qi sport
(preqedinte dl Alexei Capbdtut) vor asigura controlul executdrii prezentei Decizii.
Preqedintele Eedinlei



Nottr informativtr
la proiectul de decizie ,,Cu privie la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educafia

1. Denumirea autorului qi dupl caz, a participan(ilor l" 
",rr"r"r.tltjfj::;r,rr,Direclia General Educalie, Direcfia Generald Finanle

2, Condi(ille ce au impus elaborarea proiectului de deciziqfi finalittrtile urmtrrite
" Proiectul de decizie este elaborat ln conformitate cu prevederile Legii nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administralia public6

local6., art.26 al Legii nr.397 - XV din 16.10.2003 privind finanfele publice locale, Hot[rdrii Guvemului nr.523 din I 1.07,201 I
privind aprobarea Programului de dezvoltare a educaliei incluzive in Republica Moldova penku anii 2011-2020, Hot6r6rii
Guvemului nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecJionarea resurselor furanciare in cadrul
reformdrii institufiilor rezidenliale, p.7 anexa 3 al Hotdrdrii Guvernului nr.868 din 08.10.2014 cu privire la funclionarea ln baz6 de
cost standard per elev a institutiilor de lnvtr{imdnt primar gi secundar general din subordinea autoritblilor publice locale de nivelul
al doilea.

3. Principalele prevederi ale proiectului fi eviden(ierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabileqte dotarea a centrului de resurse a educaliei incluzive din cadrul instituriei de hvdFmant Ip LT
,,A. Donici" Peresecina: Avand ca temei recomandarea Serviciului de asistenp psihopedagogictr, ln baza rezultatelor evaludrii
complexe a copiilor cu cerinle educalionale speciale,au consatat urmdtoarea stare de dezvoltare gi de dezabilitate ale
elevilor ln instituliile de lnvtrtimant:

Nr.
dlo

Denumirea institutiei Total copii evalua{i Tipul de dezabilitste

Mediu Sever

I IP LT,,A. Donici" Perisecina 15 5 l0
Diagnoza medicala cat gi tipul de incluziune a acestor copii nu le permite frecventarea orelor pe lntreaga duratit a lor.

Elevii cu dezabilitdfi fizice necesita adapttrri speciale ale institufiei la nevoile individuale cat $i asistent personal, cei cu
dezabilitali mintale necesitA asistenl6 educalionald individuald, consiliere psihologici, socializarea prin activitdli
extracurriculare, dezvoltarea deprinderilor de autoadministrare c6t qi recreeri mai frecvente dec6t ceilalli copii. Aceste servicii
nu pot fi lncadrate ln schema orard a institufiilor de invdfdment $i pot pertuba htreg procesul educarional

Dotarea Centrului de resurse --ce sunt subdiviziuni ale irstitutiilor de lnvdldmant general cu practici incluzive care
acord5 asistentd copiilor cu cerinle educalionale speciale, integali/inclufi ln invatAmantul general in instituliile de lnvdlamant:
IP LT ,,A. Donici" Perisecina

ln cadrul acestor Centre se vor desf6$ua urmltoarele activitdli monitorizate de cadre didactice de sprijin pria:
Facilitarea $i susfinerea incluziunii gcolare a copilului cu CES ln colectiwl de elevii
insoltea in timpul orelor a elevilor cu cerinle educarionale speciale;

Organizarea activitdfilor de sprijin educalional, actiyitdli de recuperare, activitIli de tip terapeutic-ocupational
individuale sau ln grup.

Elaborarea de suporruri didactice suplimentare, h fi.mclie de necesitalile 9i potentialul de invdlare al elevilor asistali;
Implicarea pdrinlilor in activit6li de recuperare/compensare educafionala.

4.Fundamentarea economico fi nanciartr
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la fondul pentru educalie incluziv{', se determind

din contul fondului pentru educaria incluzivi in sumd de 50,3 mii lei.
5.Modul de lncorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul de decizie se incorporeaza tn sistemul actelor normative gi nu necesitd abrogarea,/modificarea altor decizii
6.Avizarea qi consultarea publictr a proiectului de decizie.

In baza celor expuse, proiectul de decizie,,Cu privire Ia alocarea mijloacelor fmanciare din Fondul pentru educafie
incluzivtr", a fost avizat de preqedintele raionului, vicepregedinte al raionului (responsabil de domeniul educaliei), Direclia
Generaltr Finanle, DLeclia Generala Educatie, Specialistul principal al aparatului preqedintelui raionului (urist).

In scopul respectarii prevederilor Legii nr.239 din.13 noiembrie 2013 privind transpaxenla procesului decizional,
proiectul deciziei este Plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul Transparenld decizionald,
seclivea Consultdri publice ale proiectului.
7.Cons^ultaree expertizei juridice

In temeiul art. 37 din Legea nr.l00 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a fost
expus expertizei juridice de citre specialistul principal al aparatului pre$edintelui raionului (urist). Structua $i conlinutul
actului corespunde normelor de tehnicd legislativ6.

Reiegind din ce)e expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de
in cadrul qedinlei Consiliului raional

$ef Direcliei Generale Educatie

Ex: Ungureanu Ludmila
Tel:079908854

fff Silvia MUSTOVICI

specialitate qi aprobare


