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DECIZIA nr.3/8
din 02 septembrie 2020

Cu privire la acceptarea in proprietate, cu titlul
gratuit, a echipamentului specializat pentru copii cu cerin{e

speciale la I.P. Gimnaziul Vlsieni

Urmare a activitdfilor desf6Eurate in cadrul Proiectului ,,Reforma inv6{dm6ntului in
Moldova", findnd cont de Procesului Verbal nr.02 din 07 noiembrie 2018 al gedin{ei Consiliului
Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituliilor de
invd{6mdnt, creat prin Dispozi[ia Prim-ministrului nr.47-d din 26 martie 2018 cu privire la
selectarea gi aprobarea a 100 de institu{ii de invlfdrndnt, potenfiale beneficiare pentru dotarea
Centrelor de Resurse pentru Educa{ia Incluziv[ din cadrul acestora cu materiale de predare,
invdfare qi echipament specializat pentru copiii cu cerinfe educafionale speciale qi/sau
dezabilitdli, in conformitate cu prevederile art. 8) al. 2) din Legea w. 52311999 cu privire la
proprietatea publicd a unit[1ilor administrativ-teritoriale avdnd in vedere avizul Comisiei
Consultative pe probleme de economie buget gi finante, in temeiul art. 43 alin l, lit. ,,c" qi art.
46 alLegiinr. 43612006 privind administra{ia publicd local, Consiliul raional Teleneqti,

DECIDE:
1. Se aprobd primirea cu titlu gratuit, a echipamentului specializat pentru copii cu cerinfe

speciale din proprietatea publicd a statului, gestiunea Ministerului Educa{iei, Culturii qi
Cercetdrii, in proprietatea publicd a Consiliului raional TeleneEti, conform prevederilor anexei la
prezenta decizie.

2. Se aprobd transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor nominalizate in punctul 1 al
prezentei decizii, in gestiunea Direc{iei Generale Educafie pentru dotarea Institu}iei Publice
Gimnaziul Vdsieni.

3. Primirea - predarea bunurilor sus menlionate, se va efectua in conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la rnodul de transmitere a bunurilor proprietate public6,
aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr, 901 120 I 5 .

4. Se imputerniceqte PreEedintele raionului pentru a delega membrii in cadrul comisiilor
de predare primire a bunurilor respective.

S.Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pun in seama Preqedintelui raionului
Teleneqti.

6. Prezenta decizie urmeazd a fi adusd la cunogtinla titularilor funcfiil or vizate, se publicd
pe
in vigoare la data includerii in Registrul de Stat al

site-ul www.telenesti.md , inclusiv in buletinul in! p,Monitorul de Telenegti" qi intrd
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Pregedintele gedin{ei

Secretarul Consiliului raional
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Anexd la
Decizia nr. 3/8 din 02.09.2020

Lista materialelor de predare, invifare qi echipament
specializat pentru copiii cu cerin{e educafionale speciale qi/sau

dezabiliti(i,
in scopul dotirii Centrelor de Resurse pentru Educafia Incluzivl

I Tabletd portabilS cu rezolulie HD, cu ecranul de cel pufin 10 inchi
2 Cititor de imagini/texte, citeqte cu voce tare texte din cdrfi, note, pliante
J Lupd digitald de mdnd pentru texte, 7 inchi

4 Mouse cu opliune de m[rire pentru citirea de pe orice suprafalS platd prin m[rire,
micsorare.

5 Tastaturd cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere in limba romdnd pentru elevii cu
vedere slab6, precum qi pentru cei cu dislexie etc.

6 Tastaturd cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere in limba rusd pentru elevii cu vedere
slab6, precum qi pentru cei cu dislexie etc.

7 Tastaturd cu tastele mari de aproximativ un inchi lapatrat pentru accesibilitate uqoard -
limba rom6n6

8 Tastaturd cu tastele mari de aproximativ un inchi lapatrat pentru accesibilitate uqoard -
limba rus[

9 Etichete autocolante din plastic pentru tastaturd adaptate normal, litere mici qi mari (prelul
per set de la 35 pdndla 40), in limba romdni

l0 Etichete autocolante din plastic pentru tastaturd adaptate normal, litere mici qi mari (preful
per set de la 35 pdnd la 40), in limba rusd

l1 Protector pentru tastaturd pentru copiii cu deficienle frzice, urmeazl sd fie fixat pe partea de

sus a tastaturii cu taste mari. Faciliteazl, accesul la butoanele tastaturii pentru copiii cu
deficiente motorii severe

t2 Dispozitiv de comunicare cu cel putin 2 butoane principale qi 4 butoane secundare cu mai
multe niveluri pentru elevii cu deficien[e fizice severe qi cu probleme de comunicare in
acelaqi timp

13 Dispozitiv de comunicare cu cel pulin 3 butoane principale qi 9 butoane secundare cu mai
multe niveluri pentru elevii cu deficienle frzice severe qi cu probleme de comunicare in
acelagi timp

\4 Dispozitiv de comunicaro cu cel pufin 3 butoane principale qi 20 butoane secundare cu mai
mtrlte niveluri pentru elevii cu deficien[e fizice severe qi cu probleme de comunicare in
acelaqi timp

15 Dispozitiv de fonologie qi comunicare cu aproximativ 40-45 de celule, pentru a fotografia,
sunet, text

t6 Lupd/Cititor de ecran, software, licenle dongle
1l Soft pentru activitSli de dezvoltare a limbajului in limba romdnd Ei rusd
18 Soft pentru abilitAfl sociale pentru qcoala primard (tip mixt), mba romdnd
t9 Software pentru abilitdli sociale pentru Ecoala primard (tip m xt), limba rusa

20 Soft pentru harta mentalS, cu o bibliotecd de imagini Ei posibilitatea de face hdrli mintale
pentru copiii din clasele primare

21 Soft pentru harta mentalS, cu o bibliotecd de imagini qi posibilitatea de face hd(i mintale
pentru elevii mai mari

22 Set de formare a memorieivizuale (3 nivele)
23 Piese pentru matematicd, dispozitive de invdfare timpurie la matematicd, completare pind la

10, circa 80 de piese in set

24 Robot educativ
25 Covoraqe pentru robotul educativ
26 Dispozitiv pentru urmdrirea atenliei



27 Overlays colorate special pentru copii cu dislexie qi altri elevi pentru a facilita citirea
28 Table speciale cu fiEe cu auto-corecfie pentru matematicd
29 Dispozitive de m6n[ (pentru terapia ocupafionald), precum set de apucare a creioanelor
30 Un set de rigle pentru urmlrirea vizuald a citirii (tip ferestruicd). Setul include l0 rigle de

diferite culori.
31 Tabl6 magneticd de scris
JZ Dispozitive de apucare a creionului (set de cel pufin 12 tipuri diferite pentru virsta de 5-16

ani).
33 Dispozitive de apucare a creionului (set de bile)
34 lqyqi.k cu 3 m6nere diferite detaqabile pentru persoanele cu probleme motorii
35 Mouse special cu o bilS mare, buton din partea stdnga a mouse-ului, buton din partea

dreaptd a mouse-ului qi 2 porturi de comutare.

36 Comutator de presiune binar, 12 cm
)t Comutator de presiune binar, 6 cm
38 Interfal6 de comutare la calculator, 6 porturi
39 Inregistl?toare de voce care vor fi utilizate ca dispozitive de efectuare a noti{elor.
40 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcdtuirea cuv6ntului, citirea pentru incepdtori,

oare va include vocale ;i cele mai comune consoane in limba romdnf,, cu etichete
autocolante.

41 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcdtuirea cuvdntului, citirea pentru incep[tori,
care va include vocale qi cele mai comune consoane in limba rus6, cu etichete autocolante.

42 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere,
numere, semne matematice ale limbii romdne,

43 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere,
numere, semne matematice ale limbii ruse.

44 Aparat de laminat, A.4

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

46 Transmildtor FM pentru cadrul didactic
47 Trus6 de prim ajutor pentru aparate auditive (include tub acustic, baterii suplimentare,

echipament de cur5lare etc.)
48 Tabletd PC Lenovo IDEAPAD D330-1OIGM

49 Proiector video ACER P1255/suport de tavan

50 Laptop, 15.6" Lenovo Ideapad S145-15API

5l Dispozitiv multifuncfional color MFD CANON MAXIFY MB5140

52 Dispozitiv de rutind qi secvenfe cu 5-6 celule care va ajutalacitire, sintaxd, ortografie ;i
fonolo gie, recunoaqtere auditivd, recunoaqt er e vizuald, etc.

53 Tabld (planE6) vorbitoare cu un numdr de buzunare (circa 30) pentru a insera imagini qi a
inregistra mesaje pe fiecare. Ajutd la fonologie, sintax6, recunoaqtere audiovizuald qi altele.

54 Dispozitiv pentru reproducerea mai multor mesaje, de pdnS 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 atenliei

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

58 Coduri/etichete speciale pentru stilouri vorbitoare (set de circa 400 cle coduri)

59 Carte de vorbire cu imagini care urmeaz6, sd,fie cititd de Stiloul Vorbitor cu temele debazd,
qcolare in limba rom6nd - pentru v6rstele qi etapele timpurii (cel pulin 600 de imagini)



60 Carte de vorbire cu imagini care urneazdsd,fre cititd de Stiloul de Vorbire cu temele de
bazdqcolare in limba rusd - pentru vdrstele qi etapele timpurii (cel pulin 600 de
imagini)

61 Piese magnetice pentru alcdtuirea cuvAntului, alcdtuirea propozifiei (text qi sunet), care
urmeazd si fie utilizate cu stiloul vorbitor, set de cel pufin 100.

62 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de
circa 120 de cuvinte in limba rom6n6.

63 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de
circa 120 de cuvinte in limba rus6.

64 Soft de tip mixt pentru fonologie qi c re (citire pas cu pas), in mba rom6nS.
65 Soft de tip mixt pentru fonologie qi c re (citire pas cu pas), in mba rus6.

66 Soft pentru transformarea textului in vorbire, cu accentuarea in timpul citirii, include voce
in romdn6 qi rusE (fiecare o singurd voce).

67 Soft descdrcabil in I mba romdn6, concepte incepitoare la matematicd, numere de la 1 la 5
68 Soft desc6rcabil in I mba rus6, concepte incepdtoare la matematicd, numere de la 1 la 5
69 Soft de comunicare alternativd, augmentativd pentru educafie gi comunicare.
70 Soft sau aplicafie online pentru producerea vorbirii, corectarea vorbirii, articulare, prozodie

in ambele limbi romdn6 qi rus6.
7l Soft pentru inregistrarqa qi compararea vocii Ei vorbirii in ambele limbi romdnl Ei rusd.
72 Soft de prediclie pentru accelerarea scrierii qi pentru aajuta, de asemenea, la verificarea

ortografiei pentru limba romAnd.

/3 Sofl de prediclie pentru accelerarea scrierii Ei pentru a a.juta, de asemenea, la verificarea
orlografiei pentru limba rus6.


