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Ministerul Educației și Cercetării 

                                                                                            Domnului Valentin Crudu 

Aviz  

cu referire la proiectul  Programului de dezvoltare a educației incluzive și Planului de acțiuni 

pentru implementarea Programului pentru anii 2022-2027  

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (în continuare AOPD) 

și Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități apreciază eforturile Ministerului Educației și 

Cercetării (MEC) în vederea elaborării Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 

2022-2027, fapt care confirmă  că asigurarea educației de calitate pentru copii cu cerințe educaționale 

(CES), inclusiv pentru copii cu dizabilități  este un subiect prioritar pe agenda curentă a MEC.   

Remarcăm că Programul și Planul de acțiuni pentru dezvoltarea educației incluzive sunt elaborate în 

baza unei analize situaționale a incluziunii educaționale, datelor cantitative și calitative, care au 

permis stabilirea indicatorilor de referință, țintelor și indicatorilor de progrese pentru obiectivele 

politicii.   

Constatăm că Programul  de dezvoltare a educației incluzive  în Republica Moldova  pentru anii 2022-

20227 (în contuare Program) și Planul de acțiuni pentru Programul de dezvoltare a educației incluzive  

(în continuare Plan) contribuie la dezvoltarea și extinderea serviciilor de suport pentru educație pe 

parcursul tuturor nivelelor de învățământ precum și tranziția între nivele.  

Considerăm importantă organizarea Atelierelor de consultare a proiectelor Programului și Planului cu 

managerii instituțiilor educaționale, cadrele didactice, părinții, fapt care va contribui la identificarea 

mai multor soluții pentru probleme analizate în Program și implicarea în procesul decizional, în pofida 

faptului ca aceste proiecte sunt consultate public pe platformele web. Aceste ateliere vor contribui la 

identificarea soluțiilor pentru probleme care nu sânt analizate în program.  

 

AOPD propune completarea Planul cu următoarele acțiuni: 

 Acțiune  Argument 

Completarea formulei de calcul a salariilor 

cadrelor didactice cu componenta  

complementară pentru elaborarea  Planului 

educațional individualizat.   

 

Această măsură va diminua rezistența 

instituțiilor educaționale și a cadrelor didactice 

în particularitate de realiza sarcini legate de 

modificarea și adaptarea curriculară, care 

solicită alocarea timpului suplimentar. 

Problema necesită o abordare diferențiată în 

privința învățătorilor de clase primare și 

profesorilor;   

 Revizuirea  formulelor de calcul a salariilor 

cadrelor didactice de sprijin în vederea creșterii 

acestor, în funcție de număr de copii asistați și 

complexitatea dificultăților cu care se confruntă 

copiii. 

Această măsură va spori calitate serviciilor de 

suport și motiva angajarea pedagogilor în 

calitate de cadru didactic de sprijin;  
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Includerea în Plan a unui obiectiv specific 

adițional pentru promovarea incluziunii 

educaționale a copiilor cu CES 

Acest obiect  va avea scopul de a diminua 

acțiunile discriminatorii, etichetarea, bulling-

ul abandonul școlar a copiilor cu CES, urmare 

a acțiunilor de rezistență și influenței negative 

asupra copiilor din partea părinți  copiilor 

tipici, cadrelor didactice, etc; 

Introducerea în Plan a unor acțiuni tranzitorii cu 

caracter temporar de la învățământul special la 

cel general, pentru incluziunea educațională a 

copiilor cu dizabilități de văz și auz.   

Aceste acțiuni/măsuri va avea scopul de a 

acorda suficient timp, resurse pentru a 

pregăti / adapta instituția pentru includerea 

copiilor cu dizabilități de văz, auz, acordând-

le serviciile de suport necesare, dotarea cu 

tehnologii asistive, organizarea procesului de 

învățare în limbajul mimico-jestual, Braille.  

 

Includerea în Program și Plan  referințe  din 

documente naționale privind 

tipologia/categoriilor copiilor cu CES/ copii cu 

dizabilități 

 

Includerea în Program a informației care să 

specifice/descrie toate pachetele de servicii care 

vor fi elaborate în suportul incluziunii 

educaționale a copiilor cu dizabilități, iar în 

Plan să se facă referință la aceste pachete; 

Tipologia copiilor cu dizabilități este largă, 

fiecare dizabilitate categorisind și pe nivele 

de severitate a deficiențelor, astfel serviciile 

de suport trebuie să asigure posibilitatea 

acordării  suportului inclusiv și pe nivelul de 

severitate a dizabilității.   

Includerea în Program și Plan, acțiuni care vor 

fi întreprinse pentru organizarea procesului de 

învățare a copiilor cu dizabilități  în cazul 

situațiilor de criză; 

În contextul actual considerăm indispensabil 

fiecare politică să includă acțiuni privind 

măsurile întreprinse pentru a diminua 

riscurile și continuarea acțiunilor planificate 

în situații de criză și urgențe; 

Includerea în Plan a acțiunii privind 

îmbunătățirea cadrului legal și normativ privind 

serviciile: psiholog, logoped, cadru didactic de 

sprijin;  

Această acțiune va contribui la dezvoltarea și 

externalizarea serviciilor de suport, care  

ulterior vor fi posibile de contractat. Acestea 

acțiuni vor contribui la creșterea calității 

serviciilor; 

Revizuirea acțiunilor și indicatorilor aferenți 

privind educația incluzivă a copiilor cu 

dizabilitate de auz, astfel încât acțiunile 

planificate să asigure educația bilingvă și de 

calitate pentru copii cu dizabilități de auz, 

inclusiv promovarea identității lingvistice și 

culturii surzilor;  

 

Va contribui la implementarea prevederilor 

art. 33 alin. (6) din Codul Educație, art. 27 

alin. (6) din Legea nr. 60 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități, art. 24 

din Convenția ONU pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilități, recomandărilor 

Comitetului ONU pentru drepturile 

persoanelor cu dizabilități (CRPD) expuse în 

pct. 41 lit. b) din Observațiile finale CRPD 

referitoare la raportul inițial al Republicii 

Moldova din 2017. 
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Revizuirea acțiunilor și indicatorilor aferenți 

privind educația incluzivă a copiilor nevăzători, în 

special învățarea și aplicarea limbajului Braille în 

procesul de studii, precum și serviciile de 

dezvoltare a mobilității și orientării în spațiu;  

 

 

Introducerea acțiunilor și indicatorilor aferenți 

pentru asigurarea educației incluzive pentru 

copiii cu surdocecitate, în special instruirea și 

angajarea specialiștilor (surdopedagog) 

elaborarea și aplicarea metodologiilor de lucru cu 

copiii cu surdocecitate. 

 

 

Includerea acțiunilor privind prestarea serviciilor 

de kinetoterapie în cadrul instituțiilor de 

învățământ pentru copiii cu dizabilități 

neuromotorii (și prestarea lor în locul orelor de 

educație fizică); 

 

 

Includerea în Plan acțiunilor de instruire a 

cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin 

privind utilizarea echipamentelor asistive 

utilizate de copii cu dizabilități în procesul de 

învățare; 

 

 

Recomandări specifice pe acțiuni:  

Nr. Comentariu Argument  

1. Acțiunea 1.1.1  și indicatorul de rezultat să fie 

completat cu referință la sursa oficială 

privind tipologia copiilor cu CES/copii cu 

dizabilități/ categoriile copiilor cu CES/copii 

cu dizabilități.  

 Acțiunea și indicatorul  de rezultat sunt 

formulate în așa fel, încât nu reflectă 

necesitatea pregătirii metodologiilor distincte 

pentru incluziunea diferitelor grupuri a 

copiilor cu CES. 

2. Acțiunile 1.5.1, 1.5.2. 1.5.3, 1.5.4.,1.5.5 și 

indicatorii aferenți  sunt formulați în așa fel, 

încât nu reflectă necesitatea aprobării și 

asigurării unor norme-standard al 

echipamentelor și tehnologiilor asistive per 

copil cu CES, stabilite în funcție de categoria 

CES.  

Respectiv, există riscul ca copii cu CES nu vor 

fi asigurați cu echipamentele și tehnologiile 

asistive corespunzător necesităților lor 

individuale; 

 Propunem introducerea unei acțiuni 

suplimentare, Acțiunii 1.5.1 (A), având 

următoarea redacție: 

Elaborarea și aprobarea normelor de 

echipamente și tehnologii asistive per 

Acest cadru normativ va permite planificare 

mai bună a resurselor necesare pentru 

tehnologii asistive pentru copii cu dizabilități, 

avînd în vedere că fiecare copil poate să 

necesită diferite seturi de echipamente asistive 

în funcție de tipul de dizabilitate 
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copil cu CES, stabilite în funcție de 

categoria CES. 

 

 Propunem următoarea redacție a Acțiunilor 

1.5.2 – 1.5.5: 

Asigurarea eșalonată, în baza mecanismului 

aprobat, a IET/ IÎG/IÎPT/IÎS, ce au inclus 

copil/ copii cu dizabilități fizice și/sau 

senzoriale (auz, văz), cu echipament și 

tehnologii asistiv, în baza normelor aprobate. 

 

 Completarea obiectivului specific 1.4 cu 

Acțiune 1.4.6  cu următorul conținut:  

Constituirea parteneriatelor cu organizațiile 

societății civile din domeniu pentru 

monitorizarea/ evaluare lucrărilor de 

asigurare  a accesibilității 

Persoanele cu dizabilități, organizațiile 

societății civile vor fi implicate în asigurarea 

creării condițiilor conforme standardelor de 

construcții;  

3. Propunem următoarea redacție a Acțiunii 

2.1.1:  „Elaborarea pachetului standard de 

servicii de suport pentru asigurarea educației 

incluzive, dezagregat după categoriile de 

copii cu CES și/sau dizabilități în baza 

nevoilor individuale (inclusiv prin diferite 

modalități de prestare a serviciilor – CREI și 

UEI în ÎG, echipa mobilă din cadrul SAP 

antrenată în asistența copilului cu CES în 

instituție/la domiciliu, instituția de 

învățământ special reorganizată ca centru 

resursă în lucrul cu copiii cu dizabilități 

(categorii specifice).” 

  

Rugăm indicarea specificarea pachetelor de 

servicii care vor fi elaborate. Adițional 

asigurarea elaborării spectrului de pachete de 

servicii pentru acoperirea necesităților de 

suport pentru toate categoriile copiilor cu 

CES/copii cu dizabilități 

5. Obiectivul specific nr. 2.1.1 nu specifică 

acțiuni pentru asigurarea educației incluzive 

pentru copiii cu dizabilități de auz, văz,  auz-

văz;  

 

Recomandăm să fie introduse acțiuni 

specifice noi (respectiv și indicatorii 

corespunzători), cu următorul conținut: 

„Acțiunea 2.1.1.5 Asigurarea învățării 

limbajului mimico-gestual pentru copiii cu 

dizabilități de auz.” 

„Acțiunea 2.1.1.6 Asigurarea învățării 

alfabetului Braille pentru copiii nevăzători 

(grupa pregătitoare)” 

Acțiunile incluse vor contribui la incluziunea 

copiilor cu dizabilități asociate: văz-auz, etc; 

Asigurarea implementării recomandărilor din 

Observațiile finale ale Comitetului ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități  

conținute în Comentariul general nr. 4 privind 

educația incluzivă.1 

 
1 https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Observatiile-si-Recomandarile-Comitetului-ONU-pentru-
drepturile-pers-cu-dizabilitati-2017-_rom.pdf  
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„Acțiunea 2.1.1.7 Asigurarea copiilor 

nevăzători și celor cu surdocecitate cu 

serviciile privind dezvoltarea mobilității și 

orientare în spațiu” 

„Acțiunea 2.1.1.8 Asigurarea copiilor cu 

surdocecitate cu asistența surdopedagog” 

„Acțiunea 2.1.1.9 Asigurarea copiilor cu 

dizabilități neuromotorii cu serviciile 

kinetoterapeutului” 

 

 Recomandăm  fie introduse acțiuni specifice 

noi (respectiv și indicatorii corespunzători), 

cu următorul conținut: 

„Acțiunea 2.1.2.6 Asigurarea învățării 

limbajului mimico-gestual pentru elevii cu 

dizabilități de auz.” 

„Acțiunea 2.1.2.7 Asigurarea învățării 

alfabetului Braille pentru elevii nevăzători” 

„Acțiunea 2.1.2.8 Asigurarea elevilor 

nevăzători și celor cu surdocecitate cu 

serviciile privind dezvoltarea abilităților de 

mobilitate și de orientare în spațiu” 

„Acțiunea 2.1.2.9 Asigurarea elevilor cu 

surdocecitate cu asistența surdopedagogului” 

 

Acțiunile adăugate vor contribui la asigurarea 

educației incluzive de calitate pentru copii cu 

CES/ copii cu dizabilități în vaza nevoilor 

individuale în instituțiile din învățământul 

primar și secundar general, ciclul I și II.  

6. Recomandăm  fie introduse acțiuni specifice 

noi (respectiv și indicatorii corespunzători), 

cu următorul conținut: 

„Acțiunea 2.1.3.6. Asigurarea asistenței 

individualizate oferite de pedagogul calificat 

în limbajul mimico-gestual pentru elevii cu 

dizabilități de auz din ÎPT” 

 

 

7. Propunem acțiune 2.1.2.1 în următoare 

redacție:  

Revizuirea și modificarea prevederilor GH 

351  din 29.05.2012 in scop 

modificării/ajustării normei didactice  

cadrelor didactice de sprijin pentru copii 

dizabilități severe sau asociate.  

 

 

8. Recomandăm includerea acțiunilor noi:  

Acțiunea 2.2.7. „Introducerea disciplinei 

„limbajul mimico-gestual” în cadrul 

instituțiilor de învățământ general, în 

Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor 

cu dizabilități în Observațiile sale finale 

privind Raportul inițial al Republicii Moldova 

(pct. 41 lit. b) a recomandat statului  să asigure 
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Planurile-cadru pentru fiecare an de 

învățământ” 

Acțiunea 2.2.8 „Angajarea pedagogilor 

calificați în limbajul mimico-gestual în 

instituțiile de învățământ, în care sunt 

încadrați elevii cu dizabilități de auz” 

Acțiunea 2.2.9 „Asigurarea oportunităților de 

educație în cadrul instituțiilor de învățământ 

special, la cererea elevilor cu dizabilități de 

auz, pînă la asigurarea implementării 

acțiunilor 2.2.6 – 2.2.8” 

Acțiunea 2.2.10 „Formarea pedagogilor 

calificați în limbajul Barille” 

Acțiunea 2.2.11 „Introducerea disciplinei 

„limbajul Braille” în cadrul instituțiilor de 

învățământ general, în Planurile-cadru pentru 

fiecare an de învățământ” 

Acțiunea 2.2.12 „Angajarea pedagogilor 

calificați în limbajul Braille în instituțiile de 

învățământ, în care sunt încadrați elevii 

nevăzători sau cu surdocecitate” 

Acțiunea 2.2.13 „Asigurarea oportunităților 

de educație în cadrul instituțiilor de 

învățământ special, la cererea elevilor 

nevăzători sau cu surdocecitate, pînă la 

asigurarea implementării acțiunilor 2.2.10 – 

2.2.12” 

 

educația bilingvă și de calitate pentru copii cu 

dizabilități de auz.  

 

 

Este necesar de a forma și de a angaja pedagogi 

calificați în limbajul mimico-gestual, dar nu de 

a instrui interpreți în limbajul mimico-gestual. 

 Or, numărul lor nu este suficient pentru a 

asigura serviciile de interpretare în cadrul 

instituțiilor de învățământ. 

 

 

 

 

 

Platforma AOPD își manifestă deschiderea spre cooperare și dialog constructiv, în vederea 

îmbunătățirii calității documentului și vine cu solicitarea de a face public, ulterior, tabelul de 

sinteză a recomandărilor conform prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența 

în procesul decizional. 

 

 

Cu respect,                                                                                                   Galina CLIMOV 

Director executiv 
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