
ANUNŢ 

privind consultarea publică a proiectului de decizie 

 
 „Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse  

pentru Educația Incluzivă Ungheni” 

 

 

Direcția Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 

18.07.2018, consultarea publică a proiectului de decizie  privind instituirea Centrului Raional de 

Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni. 

 

Scopul proiectului este eficientizarea activității serviciilor prestate copiilor cu cerințe 

educaționale speciale și familiile acestora.  

Instituirea Centrului Raional de Resurse în Educația Incluzivă nominalizat vine ca urmare a 

adoptării deciziei Consiliului Raional nr. 2/12 din 10.05.2018 „Cu privire la modificarea și 

completarea Deciziei nr.1/12 din 22.02.2018 ”Cu privire la acceptarea primirii în administrare a 

unor instituții publice” și, drept urmare, necesitatea fuziunii prin contopire a două instituții cu 

același profil din cadrul DE Ungheni: Serviciului de Asistență Psihopedagogică și Centrului de zi 

 pentru copii și tineri ”Casa pentru toți”.  

Beneficiarii proiectului de decizie sunt  copii de vârsta 3-18 ani, cadrele didactice, cadrele 

didactice de sprijin, familiile copiilor, APL, ONG-urile de profil. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 al. 2) al Legii 

privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, art.69 alin.1) alin.4), art.73 alin.1-2), 

art.183, art.184 alin.1) din Codul Civil al Republicii Moldova; art.43 alin.1 lit.p), a Legii privind 

Administrația Publică Locală Nr.436 din 28.12.2006; art.4 alin.2 lit.g
1
) alin. 3 din Legea nr. 435 

din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă p.6 al Hotărârii Guvernului nr. 732 din 

16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul 

raional/municipal de asistență psihopedagogică, pct. 69 al Hotărârii Guvernului nr. 523 din 

11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020; 

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul 

de decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), 

municipiul Ungheni sau la  adresa electronică a Direcției Educaţie: deungheni@mail.ru   

Proiectul deciziei „Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse  

pentru Educația Incluzivă Ungheni”  şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web 

www.crungheni.md sau la sediul Direcției Educaţie. 

 

Termenul de prezentare: 30 iulie 2018. 

Persoana responsabilă: 

Pancu Iulia, șef Direcție Educație 

Telefon de contact: 0236-227-48, e-mail:  deungheni@gmail.com 
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