REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂȘENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

proiect

DECIZIE nr.
din august 2020
Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri
În temeiul prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a
unităților administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 121/2007
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare,
demersului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării nr. 03/1-09/4198 din 07 august 2020,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se accepta transmiterea, cu titlu gratuit, a bunurilor proprietate publică a statului, din
administrarea Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, în proprietatea publică a unității
administrativ-teritoriale de nivelul doi, raionul Strășeni, în administrarea Direcției învățământ, în
gestiunea Gimnaziului Rădeni, Gimnaziului ”Mihai Viteazul” Strășeni, Liceului Teoretic
”Mihai Eminescu” Strășeni, Liceului Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu” Lozova, materiale
de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau
dizabilități, în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă (per centru), conform
anexei nr. 1.
2. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.
3. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii șeful Direcției
învățământ (Iu. Certan).
4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, se pune în seama
vicepreședinteluil raionului (I. Ursu).
Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

VIZAT:
Serviciul juridic
Vicepreședintele raionului
Direcția învățământ

Ion Malic
Ion Ursu
Iulia Certan

Anexă
la Decizia Consiliului raional Strășeni
din
august
2020

Lista materialelor
de predare, învățare și echipament specializat
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități,
în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă (per centru)
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Tabletă portabilă cu rezoluție HD, cu ecranul de cel puțin 10 inchi
Cititor de imagini/texte, citește cu voce tare texte din cărți, note, pliante
Lupă digitală de mănă pentru texte, 7 inchi
Mouse cu opțiune de mărire pentru citirea de pe orice suprafață plată prin mărire, micșorare.
Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba română pentru elevii cu vedere slabă, precum și pentru cei
cu dislexie etc.
Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba rusă pentru elevii cu vedere slabă, precum și pentru cei cu
dislexie etc.
Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate ușoară – limba română
Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate ușoară – limba rusă
Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal, litere mici și mari (prețul per set de la 35 până la 40), în
limba română
Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal, litere mici și mari (prețul per set de la 35 până la 40), în
limba rusă
Protector pentru tastatură pentru copiii cu deficiențe fizice, urmează să fie fixat pe partea de sus a tastaturii cu taste mari.
Facilitează accesul la butoanele tastaturii pentru copiii cu deficiențe motorii severe
Dispozitiv de comunicare cu cel puțin 2 butoane principale și 4 butoane secundare cu mai multe niveluri pentru elevii cu
deficiențe fizice severe și cu probleme de comunicare în același timp
Dispozitiv de comunicare cu cel puțin 3 butoane principale și 9 butoane secundare cu mai multe niveluri pentru elevii cu
deficiențe fizice severe și cu probleme de comunicare în același timp
Dispozitiv de comunicare cu cel puțin 3 butoane principale și 20 butoane secundare cu mai multe niveluri pentru elevii cu
deficiențe fizice severe și cu probleme de comunicare în același timp
Dispozitiv de fonologie și comunicare cu aproximativ 40-45 de celule, pentru a fotografia, sunet, text
Lupă/Cititor de ecran, software, licențe dongle
Soft pentru activități de dezvoltare a limbajului în limba română și rusă
Soft pentru abilități sociale pentru școala primară (tip mixt), limba română
Software pentru abilități sociale pentru școala primară (tip mixt), limba rusă
Soft pentru harta mentală, cu o bibliotecă de imagini și posibilitatea de face hărți mintale pentru copiii din clasele primare
Soft pentru harta mentală, cu o bibliotecă de imagini și posibilitatea de face hărți mintale pentru elevii mai mari
Set de formare a memoriei vizuale (3 nivele)
Piese pentru matematică, dispozitive de învățare timpurie la matematică, completare pînă la 10, circa 80 de piese în set
Robot educativ
Covorașe pentru robotul educativ
Dispozitiv pentru urmărirea atenției
Overlays colorate special pentru copii cu dislexie și alți elevi pentru a facilita citirea
Table speciale cu fișe cu auto-corecție pentru matematică
Dispozitive de mână (pentru terapia ocupațională), precum set de apucare a creioanelor
Un set de rigle pentru urmărirea vizuală a citirii (tip ferestruică). Setul include 10 rigle de diferite culori.
Tablă magnetică de scris
Dispozitive de apucare a creionului (set de cel puțin 12 tipuri diferite pentru vîrsta de 5-16 ani).
Dispozitive de apucare a creionului (set de bile)
Joystick cu 3 mânere diferite detașabile pentru persoanele cu probleme motorii
Mouse special cu o bilă mare, buton din partea stânga a mouse-ului, buton din partea dreaptă a mouse-ului și 2 porturi de
comutare.
Comutator de presiune binar, 12 cm
Comutator de presiune binar, 6 cm
Interfață de comutare la calculator, 6 porturi
Înregistratoare de voce care vor fi utilizate ca dispozitive de efectuare a notițelor.
Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvântului, citirea pentru începători, care va include vocale și cele mai
comune consoane în limba română, cu etichete autocolante.
Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvîntului, citirea pentru începători, care va include vocale și cele mai
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comune consoane în limba rusă, cu etichete autocolante.
Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne matematice ale
limbii române.
Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne matematice ale
limbii ruse.
Aparat de laminat, A4
Dispozitive auditive FM care urmează să fie utilizate în clase și în Centrele de Resurse (portabile).
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Transmițător FM pentru cadrul didactic
Trusă de prim ajutor pentru aparate auditive (include tub acustic, baterii suplimentare, echipament de curățare etc.)
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Proiector video ACER P1255/suport de tavan
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Laptop, 15.6" Lenovo Ideapad S145-15API
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Dispozitiv multifuncțional color MFD CANON MAXIFY MB5140
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Dispozitiv de rutină și secvențe cu 5-6 celule care va ajuta la citire, sintaxă, ortografie și fonologie, recunoaștere auditivă,
recunoaștere vizuală, etc.
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Tablă (planșă) vorbitoare cu un număr de buzunare (circa 30) pentru a insera imagini și a înregistra mesaje pe fiecare.
Ajută la fonologie, sintaxă, recunoaștere audiovizuală și altele.

54

Dispozitiv pentru reproducerea mai multor mesaje, de până la 4 minute, cu posibilitatea de a le asculta consecutiv sau
aleatoriu.
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Cuburi (vorbitoare), pentru copiii din clasele primare
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Set de formare a atenției
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Stilou vorbitor care citește și înregistrează texte pe coduri speciale autocolante (etichete).
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Coduri/etichete speciale pentru stilouri vorbitoare (set de circa 400 de coduri)
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Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stiloul Vorbitor cu temele de bază școlare în limba română pentru vîrstele și etapele timpurii (cel puțin 600 de imagini)
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Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stiloul de Vorbire cu temele de bază școlare în limba rusă pentru vîrstele și etapele timpurii (cel puțin 600 de imagini)
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Piese magnetice pentru alcătuirea cuvântului, alcătuirea propoziției (text și sunet), care urmează să fie utilizate cu stiloul
vorbitor, set de cel puțin 100.
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Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte în limba
română.
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Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte în limba
rusă.
Soft de tip mixt pentru fonologie și citire (citire pas cu pas), în limba română.
Soft de tip mixt pentru fonologie și citire (citire pas cu pas), în limba rusă.
Soft pentru transformarea textului în vorbire, cu accentuarea în timpul citirii, include voce in română și rusă (fiecare o
singură voce).
Soft descărcabil în limba română, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5
Soft descărcabil în limba rusă, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5
Soft de comunicare alternativă, augmentativă pentru educație și comunicare.
Soft sau aplicație online pentru producerea vorbirii, corectarea vorbirii, articulare, prozodie în ambele limbi română și
rusă.
Soft pentru înregistrarea și compararea vocii și vorbirii în ambele limbi română și rusă.
Soft de predicție pentru accelerarea scrierii și pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru limba română.
Soft de predicție pentru accelerarea scrierii și pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru limba rusă.
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Tabletă PC Lenovo IDEAPAD D330-10IGM

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” a fost elaborat în conformitate
cu actele normative, care prevăd că bunurile din proprietatea statului se transmit în proprietatea
unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea cu acordul consiliului local. Avînd în vedere
cele menționate și în scopul primirii unui lot de materiale pentru instituțiile de învățămînt a fost
elaborat proiectul de decizie respectiv.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” prevede dotarea a 4 Centre de
resurse, selectate prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 47/2018, cu materiale de predare, învățare și
echipament specializat pentru educația incluzivă.
4. Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” se încorporează în sistemul
actelor normative şi nu prevede abrogarea altor decizii.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcţia
învăţământ, secretarul Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a
Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări
publice a proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 din Legea
integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de către autor. Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar favoriza corupţia.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost
expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional, care a
expertizat actul respectiv și a constat că corespunde ca structură, conţinut şi nu contravine legislației
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al Direcţiei învăţământ

Iulia CERTAN

