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CAP. I Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Principiile  de   bază   ale  centrului  de  resurse  pentru  educati  incluzivă  preşcolară 

    (1) Centrul este fondat în baza deciziei Consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale. 

         Decizia despre instituirea Centrului se fundamentează pe o evaluare minuţioasă a necesităţilor  

         comunităţii în scopul determinării setului de servicii care vor fi prestate. 

     (2) În organizarea procesului instructiv-educativ, precum şi în problemele perfecţionării, atestării  

         şi reprofilării cadrelor didactice şi manageriale, Centrul se conduce de actele normative în  

         vigoare ale Ministerului Educaţiei şi de  alte acte legislative. 

    (3) Centrul   de  resurse   pentru  educatie  incluziva  se  organizează   în   cadrul  grădiniţei     

       ,,Povestea”, grădiniţă  cu  practice  incluzive. prin   accesul la educaţie tuturor copiilor şi  

       servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educative speciale în   gradinita    

    (4) Activitãţile specifice procesului de învãţãmânt din Centrul pentru educaţie incluzivã se aflã  

         sub  îndrumarea şi coordonarea inspectoratului   Directie  Invatamint   vor fi echivalente celor  

         emise de orice unitate prescolara din ţarã. 

    (5) Serviciile educaţionale organizate şi desfãşurate de Centrul pentru educaţie incluzivã sunt  

         coordonate, monitorizate şi evaluate de cãtre Centru  de  asistenta  psihopedagogica. 

   ( 6)Centrul pentru educaţie incluzivã utilizeazã sediul, patrimoniul, logistica, însemnele, regimul  

          juridic şi ştampila instituţiei de învãţãmânt fondatoare.  

 

Art. 2 Serviciile   prestate  de  centru 
(1) Centrul pentru educaţie incluzivã desfãşoarã activitãţi de predare-învãţare-evaluare, normate 

în baza legislaţiei în vigoare şi dezvoltã servicii educaţionale în domeniul educaţiei 

incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte şi programe etc. 

(2) Centrul pentru educaţie incluzivã colaboreazã cu: instituţii de învãţãmântcu   serviciile  de 

asistenţã socialã şi protecţia copilului, cu autoritãţile locale, cu agenţi economici, cu 

organizaţii neguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunitãţii locale, cu persoane fizice din 

ţarã şi din strãinãtate care au preocupãri în domeniul educaţiei. 

 

CAP. II Funcţiile, atribuţiile şi serviciile centrului prescolar pentru educaţie incluzivã 

 

Art. 3 Centrul prescolar  pentru educaţie incluzivã îndeplineşte urmãtoarele funcţii:  
  (1) de intervenţie directã prin oferire de servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere  

       în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi: copii/prescolari cu cerinţe educative  

       speciale, pãrinţi, cadre didactice . 

(2) de informare, formare continuã/perfecţionare şi consiliere a personalului didactic în  

      domeniul educaţiei incluzive;  

(3) de suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice  

        din gradinita;  

 

Art. 4 Centrul pentru educaţie incluzivã are urmãtoarele atribuţii:  

(1) realizeazã depistarea precoce şi asigurã intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe  

     educative speciale;  

(2) accesul  copii cu diverse grade şi tipuri de dizabilitãţi;  

 

(3) realizeazã terapii specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale de  virsta   

(4) prescolara;  

(5) evalueazã şi urmãreşte evoluţia a copiilor cu cerinţe educative prin intermediul comisiei 

interne de evaluare continuã,  

(6) realizeazã şi aplicã planuri de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;  

(7) realizeazã adaptãri curriculare pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în     

gradinita  obisnuita ;  

(8)  propune servicii de sprijin şi/sau terapii specifice, dupã caz; 
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(9)  asigurã asistenţã psihoeducaţionalã copiilor cu cerinţe educative speciale prin cadre 

didactice de sprijin/itinerante.; 

(10)   de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã a cadrelor didactice care furnizeazã 

programe de educaţie remedialã;  

(11) promoveazã învãţãmântul incluziv;  

(12) asigurã asistenţã educaţionalã copiilor/ nedeplasabili sau  dificiente  fizice  prin 

transportarea   lor  la  centru .;  

(13)  monitorizeazã evoluţia copiilor cu cerinţe educative speciale;  

(14) informeazã şi consiliazã familiile copiilor cu cerinţe educative speciale cu privire la 

problematica educaţiei copiilor lor;  

(15)  valorificã experienţa psihopedagogicã pozitivã şi promoveazã ideile moderne 

privind educaţia specialã prin publicaţii de specialitate periodice, prin cercetare aplicativã 

şi prin crearea de mijloace didactice; 

(16)  asigurã resursele umane şi materiale necesare realizãrii practicii pedagogice în 

domeniul educaţiei speciale;  

(17) desfãşoarã activitãţi de cercetare şi consultanţã metodico-ştiinţificã, sub coordonarea  

asistenţã educaţionalã;  

(18) asigurã propria dezvoltare instituţionalã precum şi cea a Centrului de resurse şi de 

asistenţã educaţionalã prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte, de finanţare, 

sponsorizãri, donaţii, parteneriate etc.);  

(19) colaboreazã cu instituţiile care promoveazã alternativele educaţionale aprobate;  

(20) colaboreazã cu toate instituţiile din comunitatea localã implicate în problematica 

copiilor. 

 

Art.5 Atribuţiile personalului didactic,  
         sunt derivate din atribuţiile prevãzute la alin. 1 şi sunt stipulate în fişa postului. 

 

Art. 6 Bineficiarii  educatiei  incluzive 

        (1) copii cu vârste cuprinse între 2 -7 ani;    

         (2) pãrinţi sau aparţinãtori legali ai copiilor;  

         (3)personalul angajat în gradinita sau în alte instituţii care acţioneazã în domeniul educaţiei  

              speciale a copiilor;  

         (4) membri ai comunitãţii locale. 

 

                                                    CAP. III Resurse umane şi materiale 

       Art.7 Personalul  centrului 

(1) Personalul Centrului, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile comunităţii, are următoarea  

  componenţă:(  pentru  15  copii  cu  cerinte  educationale   este  nevoie  de  urmatorii  

  specialisti :  

         Logoped- 0.5  salariu 

         Defectolog-Kinetoterapeut  - 0.5  salariu  

         Sofer   - 0.5  salariu   

     ( 2 ) Restribuirea  muncii  angajatilor   centrului   de  reusrse  se   efectuiază   conform   

            prevederilor  Hotărîrii  Guvernului  nr.381  din   13  aprilie  2006,, Cu  privire  la  condiţiile   

            de  salarizare   a  personalului  din  unităţile  bugetare,,. 

     (3) Numãrul total de  functii  nu poate sã depãşeascã pe cel aprobat  în  regulamentul .. 

      (4) În cadrul centrului pentru educaţie incluzivã existã posibilitatea redistribuirii  functiilor/ în  

          funcţie de conţinutul activitãţii proiectate. 

 

   Art. 8  Baza  didactico-materiala 

(1) Centru  este  dotat  cu  echipament  de  sport, materiale  didactice, literatura  de  specialitate   

      pentru  specialisti  si  artistica   pentru  copii 

   (2) sală de activitate, pentru terapii specifice şi consiliere,   

   ( 3) salã de sport şi cabinet de culturã fizicã medicalã/kinetoterapie,  



4 

 

   (4) spaţii de joacã special amenajate pentru copii. 

 

                                                             CAP. IV Structurã organizatoricã 

 

 Art. 9 Centrul  pentru educaţie incluzivã are urmãtoare structurã organizatoricã:  
    (1) Coordonatorul Centrului pentru educaţie incluzivã este directorul     gradinitei (care este cadru  

       didactic cu specialitatea psihopedagogie specialã, pedagogie, psihologie sau pedagogie  

        pressocialã), numit prin concurs organizat în baza Metodologiei de ocupare a posturilor de 

        directori în învãţãmântul prescolar  

    (2) personal didactic  

    Art. 10 Donatii  si  sponsorizari 

   (1 ) Centrul pentru educaţie incluzivã poate beneficia de sprijin material şi financiar din partea  

         unor persoane fizice sau juridice din ţarã şi din strãinãtate, în condiţiile legii. 

 

                                                                CAP. V Evaluarea personalului 

Art.11 Evaluarea  cadrelor  si  activitatii  centrului  
(1) Evaluarea anualã a personalului didactic din Centrul pentru educaţie incluzivã se face de cãtre  

      conducerea centrului şi de cãtre consiliul de administraţie al acestuia, conform atribuţiilor  

       menţionate în fişa postului. 

 (2) Evaluarea vizând calitatea serviciilor educaţionale este evaluatã de cãtre   Serviciu  de   

       asistenţă  psiho-pedagogica  din  cadrul Directie  Invatamint (SAP )  si  a  APL. 

 

CAP. VI  Organizarea procedurii de transportare  a  copiilor  cu  cerinte  educationale  

speciale  de  virsta  prescolara 

Art. 12  Cheltuieli  pentru  transport  

 La estimarea cheltuielilor pentru utilizarea şi întreţinerea mijlocului  de transport se vor lua în 

considerare:  

(1) rutele  aprobate;  

(2) taxele legale obligatorii;  

(3) costurile controalelor tehnice de stat;  

(4) cheltuielile pentru combustibil, lubrifianţi şi reparaţii;  

(5) cheltuielile pentru locaţiunea mijloacelor de transport, după caz.  

    Art. 13 Desfăşurarea transportării   copiiilor  

(1) Copii vor fi însoţiţi pe întreaga durată a deplasării de către un însoţitor, numit sau selectat de    

către  administratia   gradinitei , de regulă, cadru didactic.  

(2.)Se interzice perceperea de taxe de la copii, de la părinţi sau de la instituţiile de învăţămînt pentru 

transportul copiilor de la domiciliu la gradinita  şi de gradinita  la domiciliu.  

(3) Numărul copiilor transportaţi într-o singură cursă nu poate depăşi numărul de locuri prevăzute în 

caracteristica tehnică a mijlocului de transport, eliberată de producător. (9 locruri ) 

(4) Este interzisă deplasarea copiilor în picioare.  

(5) Starea tehnică a mijlocului de transport trebuie să respecte reglementările specificate în 

secţiunea a 18-a din capitolul IV al Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.357 din 13 mai 2009.  

(6) Deplasarea grupurilor de copii la alte  activitati ( excursii, drumetii, concursuri, activitati  

extracuriculare )se va face doar după aprobarea deplasării de către Administratia  Publica  Locala   

sau  Direcţia raională/municipală învăţămînt, la demersul directorului instituţiei presşcolare. 

(7) Se  admite  transportarea cadrelor didactice cu ocazia diferitor seminare, conferinţe, întîlniri de 

lucru sau alte asemenea, cu condiţia că urmare a acestui fapt nu este periclitat procesul de 

transportare a copiiilor.  

 

    Art. 14 Dotarea  autovehicolului  
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Autovehicolul  centrului  trebuie să asigure condiţiile corespunzătoare de confort, precum şi să fie 

dotate cu:  

(1) echipamente pentru siguranţă şi securitate, inclusiv cu sistem de frînare;  

(2) măsuri de protecţie prevăzute în caz de impact;  

(3) centuri de siguranţă în 3 puncte pentru toate locurile fără protecţie şi în 2 puncte pentru celelalte;  

 

                                                                   CAP. VII Dispoziţii finale 

 

       Art. 15 Functionarea  centrului  

(1) Centru  de  resurse  pentru  educatie  incluziva (care funcţioneazã în parteneriat cu    

Administratia  Publica  Locala ) pentru a deveni Centru pentru educaţie incluzivã trebuie sã 

rãspundã cerinţelor prezentului regulament. În acest sens, va alcãtui un dosar care va cuprinde 

documentaţia justificativã, însoţit de acte doveditoare, pe care îl va depune la APL  si  Directia  

Invatamint   Nisporeni  

 

      Art. 16 Aprobarea  centrului 
(1) În urma aprobãrii de cãtre  Consiliul   Orasenesc  Nisporeni, instituţia solicitantã va dobândi   

     activitatea  centrului pentru Educaţie Incluzivã (CSEI). 

 

       Art. 17 Documentele necesare pentru înfiinţarea Centrelor pentru educaţie incluzivã:  
 (1)  atestarea bazei materiale, prin prezentarea inventarului de mijloace fixe,  

 (2) oferta de servicii educaţionale,  

 (3) protocoale de colaborare (ONG-uri, unitãţi de învãţãmânt, autoritãţi locale),  

 (4)  numãr de copii  cu deficienţe din centru de resurse şi de asistenţã educaţionalã;  

 (5) numãr de copii cu CES asistaţi  si  evaluati  de  serviciu  psihopedagogic în   gradinita  

    obişnuitã;  

 (6) oferta managerialã a directorului privind dezvoltarea centrului pentru educaţie incluzivã;  

 (7) avizul consiliului de administraţie,  

 (8) alte documente: proiecte derulate, solicitãri din comunitate, posibilitãţi de sponsorizare etc. 

 

 

 

Şefa  grădiniţei  incluzive ,,Povestea” -                                                               Tatiana  Cociu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


