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 DECIZIE nr. 1/__ Proiect 

 din        februarie 2018 

 

             „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

  pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie  – august 2018)” 

  

Examinând nota informativă a șefului Direcţiei Generale Educaţie,  ținând 

cont de prevederile art. 141 al. (e) al Codului educaţiei, Hotărârea Guvernului Nr. 

868  din  08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a 

instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor 

publice locale de nivelul  al doilea (Anexa nr. 3  Regulamentul privind formarea şi 

utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă), având în vedere avizul pozitiv al 

Comisiilor consultative pentru probleme de economie, buget şi finanţe, şi probleme 

sociale, în temeiul art. 43 al. (1) lit. « b », 46 al. (1) al Legii nr.436 - XVI din 

28.12.06 privind administraţia publică locală, Consiliul raiona, 

DECIDE: 

1. Se alocă mijloace financiare din componenta raională în sumă de 1087,0 

mii lei, pentru domeniul educație incluzivă, în scopul remunerării cadrelor 

didactice de sprijin din cadrul instituţiilor de învăţământ general  din raion și 

întreținerea centrelor de resurse, pentru perioada 01.01.2018 - 31.08.2018. 
Mijloacele financiare stipulate în prezentul punct vor fi repartizate  conform 

prevederilor anexei, parte integrantă a deciziei date . 

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei Finanţe, 

şefului Direcţiei Generale Educaţie şi managerilor instituțiilor de învățământ 

vizate, în parte conform atribuțiilor de funcție. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de 

Preşedintele raionului. 

    4.  Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră 

în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional 

www.telenesti.md şi/sau  site-ul  www.actelocale.md . 

 

     Preşedintele şedinţei                                                  ___________________ 

Secretarul  Consiliului  raional                                              Sergiu Lazăr 
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Anexă la Decizia C.R.  

Nr. 1/ din          .2018 

 

 Necesarul mijloacelor financiare  

pentru remunerarea cadrelor didactice de sprijin din cadrul instituţiilor de învăţământ 

general  din raion și întreținerea centrelor de resurse, în perioada 01.01.2018 - 31.08.2018 
 

    
Nr. de  
elevi         Alocații 

N/o 
Instituția public 
de învățământ    

Nr 
CDS Unități CREI 

CREI 
mii lei 

Salariu, 
mii lei 

1 G. Mîndresti 7 1 0,5 1   30,0 

2 G. Saratenii- Vechi 13 2 1 1 40,0 46,8 

3 G. Negureni 13 2 1 1   50,0 

4 G. Brinzenii Vechi 7 1 0,5 1   23,5 

5 G. Chistejinita 21 3 2 1 40,0 108,5 

6 G. Țînțăreni 7     1    - 

7 G. Hirișeni 3     1    - 

8 G. Chițcani - Vechi 8 1 0,5 1   25,7 

9 G. Crasnaseni 11 1 0,75 1 40,0 33,8 

10 G.. Banestii  10 2 1 1 40,0 51,7 

11 G. Inesti 13 1 1 1   51,7 

12 G. Leuseni 10 1 0,5 1   25,9 

13 G. Verejeni 14 1 1 1   51,7 

14 G. Tirșiței 11 1 0,5 1   25,9 

15 G. Suhuluceni 6     1    - 

16 G. Scorteni 13 1 1 1   51,8 

17 G. Telenesti 25 3 2,5 1 40,0 100,6 

18 G. Ciulucani 4 1 0,5 1   24,3 

19 G. Coropceni 9 1 0,5 1   22,5 

20 G. Ghiliceni 7     1    - 

21 G. Bogzesti 3     1    - 

22 G. Banestii Noi 5 1 0,5 1   31,2 

23 G. Mihalasa 3     1    - 

24 G. Pistrueni 10 1 1 1   51,7 

25 G. Vasieni 9 1 1 1   53,8 

26 G. Vadul -Leca 4 1 0,5 1   25,9 

27 G. Ratuș 5     1   - 

28 G. Cîșla 1          - 

29 G. Budai 1     1    - 

30 S. pr/gr Cucioaia 2          - 

31 L/T Căzănești  4     1    - 

  Total 259 27 17,75 29 200,0 887,0 

   TOTAL  mii/lei         
  
 1087,0 

 

 
Șeful Direcției Generale 

     

 
Educație Telenești                                              A.Pascaru 

  

         

  

 



 

Direcţia Generală Educaţie Teleneşti 

Notă informativă 

la proiectul de Decizie nr              din                     2018 

1. Cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de remunerarea cadrelor didactice de sprijin şi 

întreţinerea centrelor de resurse din instituţiile de învăţământ general din raion. 

2. Proiectul Deciziei cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de remunerarea cadrelor didactice de 

sprigin şi întreţinerea dentrelor de resurse ale  direcţiei este elaborat  în conformitate cu 

prevederile     Hotărârea Guvernului Nr. 868  din  08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost 

standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea 

autorităţilor publice locale de nivelul  al doilea (Anexa nr. 3  Regulamentul privind formarea şi 

utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă). 

     pct 3 din Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă stipulează 

că mărimea fondului pentru educaţie incluzivă se stabileşte în funcţie de numărul elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, ca urmare a evaluării şi înregistrării acestora de către serviciile teritoriale de 

asistenţă psihopedagogică, dar nu mai mult de 2% din suma transferurilor categoriale şi  pct 7  care 

prevede că mijloacele financiare din fondul pentru educaţie incluzivă se repartizează în baza deciziei 

consiliului unităţii administrativ-teritoriale şi sunt direcţionate distinct pentru finanţarea cheltuielilor 

ce ţin de  remunerarea cadrelor didactice de sprijin şi crearea şi întreţinerea centrelor de resurse. 

3. Scopul proiectului de decizie este să asigure :  

- asistenţă copiilor  cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în instituţii de învăţământ 

general în centrele de resurse de către cadrul didactic de sprigin. 

- asistenţă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în instituţiile de învăţământ general, 

în cadrul orelor la disciplinele de studii, astfel ca instituţia de învăţământ să răspundă  

diversităţii copiilor şi nevoilor care decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor 

în contexte integrate şi medii de învăţare comună;. 

Argumente: În 31  instituţii de învăţământ general din raion studiază 259  elevi cu cerinţe 

educaţionale speciale, pentru care s-au  stabilit 17,75 norme de cadru didactic de spigin  şi 

încadraţi   27  pedagogi, necesarul de surse financiare constituie 887,0 mii lei  şi întreţinerea 

centrelor de resurse din instituţiile de învăţământ general din raion -200 mii lei, conform 

anexei 1 a notei informative 

Activitatea cadrului didactic de sprijin este normată ca activitate de învăţământ general 

reieşind din următoarele norme didactice: 

    a) 18 ore pentru 10 copii/elevi cu cerinţe educaţionale speciale în grupe de 



grădiniţe/clase din instituţii de învăţămînt secundar general, la acelaşi nivel de 

învăţămînt; 

    b) 18 ore pentru 5 copii/elevi cu dizabilităţi severe/asociate, integraţi în grupe/clase din 

instituţii de învăţămînt secundar general. 

    Cadrul didactic de sprijin beneficiază de sporuri la salariul lunar, ajutor material şi 

premiere în condiţiile prevederilor legale.  

 Proiectul Deciziei cu privire la finanţarea cheltuielilor ce ţin de remunerarea cadrelor 

didactice de sprijin  din instituţiile de învăţămînt general din raion întreţinerea centrelor 

de resurse din instituţiile de învăţământ general din raion este bazat pe Codului  educaţiei,  

Hotărârea Guvernului nr.351  din  29.05.2012, Hotărîrea Guvernului Nr. 868  din  

08.10.2014. 

    

 

Şeful DGE                                               Alina PASCARU 

  

 

 

 


