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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.4llL
din 17 septembrie 2020

Cu privire la acordul Consiliului raional $tefan Vodd
de a primi unele bunuri din proprietatea publicd a Statului

Aferent Circularei Ministerului Educafiei, Culturii qi Qercetdrii nr.03/l-0914I98
din07.08.2020;

in temeiul activitdlilor desfrEurate in cadrul Proiectului "Reforma invdldm6ntului in Moldova"
Planului de implementare al Proiectului qi procesului verbal nr.02 din 07.11.2018 al qedinlei
Consiliului Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitarc a infrastructurii instituliilor
de invdflmdnt, creat prin dispozilia Prim-ministrului RM nr. 47 din 26 martie 2018, cu privire la
selectarea Si aproborea a 100 de institulii de tnvdldmdnt, potenliale beneficiare pentru dotarea
Centrelor de Resurse pentru Educalia Incluzivd din cadrul acestora cu materiale de predare,
tnudlare Si echipament specializat pentru copiii cu cerinle educalionale speciale Si/sau dizabilitdli.

In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor in
proprietate publicS, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015;

In baza art. 43 alin. (2) ;i art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administralia publici local6, Consiliul raional gtefan Vodd DECIDE:

1. Se acceptd primirea cu titlul gratuit in proprietatea publicd a Consiliului raional $tefan Vodd
in gestiunea Direcfiei Generale Educa{ie $tefan Vodd, din proprietatea publicd a statului, in scopul
dotdrii Centrelor de Resurse pentru Educalie Incluziv6, a unor bunuri, conform anexei.
2. Se deleagd dna Raisa Burduja, qef al Direcliei Generale Educafie $tefan Vod6, sd asigure
primirea, repartizarea qi punerea la evidenfd contabild a bunurilor specificate in punctul nr. I
alprezentei decizii, conform prevederilor legislafiei in vigoare.
3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Bdligari, vicepreqedinte al
raionului $tefan Vodd.
4.Prezentadecizie se aduce la cunoqtin{i:

Oficiul teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Ministerului Educa{iei Culturii qi Cercetdrii;
Direcfiei Generale Educafie $tefan Vodd
Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd.

Preqedintele qedin(ei
Contrasemneazd

Nicolae Molozea

Ion turcanSecretarul Consiliului raional



la decizia Consi

Lista materialelor de predare, invtrfare Ei echipament s

pentru copiii cu cerinfe educa{ionale speciale gi/sau diza
l dottrrii Centrelor de Resurse oentru Ed Incluzivi

Anexa
Vodd
.2420

ild cu rezolu{ie HD, cu ecranul de cel putin l0 inchi
Cititor de imaeini/texte, citeste cu voce tare texte din cdrti. note. pliante

Lu ld de mdnd oentru texte. 7 inchi
Mouse cu ootiune de mdrire pentru citirea de oe orice rn manre, mlc$orare.
Tastaturl cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere in limba rom0nh pentru elevii cu vedere slabb,

um si pentru cei cu dislexie etc.

Tastaturd cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere in limba rusl pentru elevii cu vedere slab6,
i pentru cei cu dislexie etc. . d

Tastaturd cu tastele mari de aoroximativ un inchi laoatrat pentru accesibilitate usoard - limba romdnE

Tastatur6 cu tastele mari de aproximativ un inchi lapatrat pentru accesibilitate usoard - limba rusi
Etichete autocolante din plastic pentru tastaturi adaptate normal, litere mici qi mari (pre{ul per set de la
35 odnd la 40). in limba romana
Etichete autocolante din plastic pentru tastaturd adaptate normal, litere mici gi mari (pretul per set de la
35 pAnd la 40), in limba rusd

Protector pentru tastaturl pentru copiii cu deficien{e frzice, urmeazil sd fie fixat pe partea de sus a

tastaturii cu taste mari. Faciliteazi accesul la butoanele tastaturii pentru copiii cu deficiente motorii seve

Dispozitiv de comunicare cu cel pufin 2 butoane principale qi 4 butoane secundare cu mai multe niveluri
ntru elevii cu deficiente fizice severe si cu probleme de comunicare in acelasi ti

Dispozitiv de comunicare cu cel pufin 3 butoane principale gi 9 butoane secundare cu mai multe niveluri
ntru elevii cu deficiente fizice severe si cu probleme de comunicare in acelasiti

Dispozitiv de comunicare cu cel pufin 3 butoane principale gi 20 butoane secundare cu mai multe
niveluri pentru elevii cu deficie fizice severe si cu leme de comunicare in acelasi tim

ispozitiv de fonoloeie si comunicare cu aproximativ 40-45 de a fotografia, sunet, text
ititor de SO

Soft pentru activititi de dezvoltare a limbaiului in limba romdnd si rusl
Soft pentru abilitdti sociale imari (tip mixt). limba rom6ni
Software Dentru abilitdti sociale pentru scoala primard (tip mixt), limba rusd

Soft pentru harta mentali, cu o biblioteci de imagini qi posibilitatea de face h6(i mintale pentru copiii
din clasele pri

Soft pentru harta mental6, cu o biblioteci de imagini ;i posibilitatea de face hdrfi mintale pentru elevii
mai mari
Set de formare a memoriei vizuale (3 nivele
Piese pentru matematicl, dispozitive de inv6(are timpurie la matematici, completare pini la 10, circa 80

Robot educativ
Covo tru robotul educativ
Di itiv oentru urmdrirea atentiei
Overlavs colorate special pentru copii cu dislexie si alti elevi pentru a facilita citirea

Table iale cu fise cu ie nentru matematicd

Disoozitive de m0nd (pentru terapia ocupati set de apucare a creioanelor

Un set de risle pentru urmdrirea vizualla citirii (tip ferestruicd). Setul include l0 rigle de diferite culori.

Tabl6 ic6 de scris

Dispozitive de apucare a creionului (set de cel putin 12 tipuri diferite pentru virsta de 5-16 ani).

Di tive de a creionului (set de bile
ick cu 3 minere diferite cu probleme motorii

Mouse special cu o bilS mare, buton din partea stdnga a mouse-ului, buton din partea dreapti a mouse-

ului si 2 porturi de comutare.
Comutator de iune binar. 12 cm

Comutator de iune binar. 6 cm
de comutare la calculator. 6 un

de voce care vor fi utilizate ca dispozitive de efectuare a notitelor.



40 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alc[tuirea cuvdntului, citirearB',4rv'incep]ftg{i, care va include
vocale gi cele mai comune consoane in limba romdnS, cu etichete arlffiblante. '{tX\

41 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcituirea cuvintului, citi/*t Rentru incdoltff*$pre va include
vocale gi cele mai comune consoane in limba rusd, cu etichete autffi6lante. , '"o\:1

42 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), pfP,s,tickere pentru litor€"i, numere,
semnematematiceale|imbiirom6ne'\\?.*;'-'.

43 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu\Wtfrepently litere, numere,
semne matematice ale limbii ruse. \"{!_1;: - ''

44 Aparat de laminat, ,A4

45 Dispozitive auditive FM care urmeazd sd fie utilizate in clase si in Centrele de Resurse (nortabile).

46 Transmitdtor FM pentru cadrul didactic
47 Trusd de prim ajutor pentru aparate auditive (include tub acustic, baterii suplimentare, echipament de

curdtare etc.)
48 Tableti PC Lenovo IDEAPAD D330-I0IGM

49 Proiector video ACER P1255/suport de tavan

50 Laptop, 15.6" Lenovo Ideapad S145-15API

51 Dispozitiv multifuncfional color MFD CANON MAXIFY MB5l40

52 Dispozitiv de rutini gi secvenfe cu 5-6 celule care va ajuta la citire, sintax6, ortografie qi fonologie,
recunoaEtere auditivi, recunoagtere vizuald,, etc.

53 Tabl6 (planqi) vorbitoare cu un num[r de buzunare (circa 30) pentru a insera imagini qi a inregistra
mesaje pe fiecare. Ajuti la fonologie, sintaxi, recunoaqtere audiovizuald gi altele.

54 Dispozitiv pentru reproducerea mai multor mesaje, de pdnd la 4 minute, cu posibilitatea de a le asculta
consecutiv sau aleatoriu.

55 Cuburi (vorbitoare), pentru copiii din clasele primare

56 Set de formare a aten{iei

57 Stilou vorbitor care citeqte gi inregistreazdtexte pe coduri speciale autocolante (etichete).

58 Coduriietichete speciale pentru stilouri vorbitoare (set de circa 400 de coduri)

59 Carte de vorbire cu imagini care urrneazd sd fie cititi de Stiloul Vorbitor cu temele debazd qcolare in
limba romAnd - pentru vdrstele qi etapele timpurii (cel pu{in 600 de imagini)

60 Carte de vorbire cu imagini careurmezi si fie citita de Stiloul de Vorbire cu temele debazil gcolare in
limba rusd - pentru vdrstele gi etapele timpurii (cel pufin 600 de imagini)

6l Piese magnetice pentru alcdtuirea cuvdntului, alcituirea propoziliei (text gi sunet), care urrneazi si fie
fiilizate cu stiloul vorbitor, set de cel pulin 100.

62 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de

cuvinte in limba romdni.

63 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de

cuvinte in limba rus[.

64 Soft de tip mixt pentru fonologie s c tire (citire pas cu pas), in limba rom6ni.
65 Soft de tip mixt pentru fonologie s c tire (citire pas cu pas), in limba rusl.
66 Soft pentru transformarea textului in vorbire, cu accentuarea in timpul citirii, include voce in romdni gi

rus[ (fiecare o singurd voce).
67 Soft descdrcabil in limba romdnS, concepte incepitoare la matematicd, numere de la I Ia 5

68 Soft desclrcabil in limba rus6. concepte incepitoare la matematici. numere de la I la 5

69 Soft de comunicare altemativ[" ausmentativd pentru educatie si comuntcare.

70 Soft sau aplicafie online pentru producerea vorbirii, corectarea vorbirii, articulare, prozodie in ambele

limbi romdnl si rus6.

71 Soft pentru inresistrarea si compararea vocii si vorbirii in ambele limbi romdnd si rus6.

72 Soft de predicfie pentru accelerarea scrierii gi pentru aajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei
nentru limba rom6nl.

73 Soft de predicfie pentru accelerarea scrierii qi pentru a ajt;/ta, de asemenea, ta verificarea ortografiei
oentru limba rus6.


