
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie  
Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse  

pentru Educația Incluzivă Ungheni. 

 

1. Denumirea autorului prezentului proiect:  

Direcția Educație Ungheni, subdiviziune a Consiliului raional Ungheni 

 

2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite: 
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”.  

3. Principalele prevederi și evidențierea elementelor noi: 

 În conformitate cu prevederile 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; 

în scopul eficientizării activității serviciilor prestate.  

4. Fundamentarea economico-financiară:  

     Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Centrului Raional de Resurse pentru 

Educația  Incluzivă Ungheni vor fi suportate din bugetul raional pentru anul 2018, în limita 

bugetului prevăzut pentru Direcția Educație începând cu 01.07.2018. 

 

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului:  

În contextul necesității de a respecta prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web www.crungheni.md  în scopul 

consultării publice a acestuia. În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.38 

din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale, prezentăm pentru avizare și consultare publică proiectul 

respectiv.  

 

 

 

 

Şef Direcţia Educaţie Ungheni                                                             Iulia PANCU 
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