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DECIZIA nr.?.4

Proiect

or. Leova

„Cu privire la aprobarea Conceptului de dezvoltare a serviciilor
socio-educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale
şi/sau dizabilităţi din raionul Leova, pentru perioada 2021-2025”

In conformitate cu art. 43 alin. (1), lit. j 1) al Legii nr.436 din 28.12.2006 "privind 
administraţia publică locală” , Legea nr.60 din 30.03.2012 "Privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi” , Legea nr. 123 din 18.06.2010 „Cu privire la serviciile 
sociale” , Decizia Consiliului Raional Leova nr. 4.7 din 24.09.20 „Cu privire la aprobarea 
acordului de colaborare dintre AO Forţa Susţinerii şi Consiliul Raional Leova” , a 
demersului preşedintelui AO Forţa Susţinerii nr. 456-02/4-6 din 23.08.2021 precum şi în 
scopul dezvoltării serviciilor socio-educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
şi/sau dizabilităţi din raionul Leova pentru perioada 2021-2025, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se aprobă Conceptul de dezvoltare a serviciilor socio-educaţionale pentru copiii cu cerinţe 
educaţionale şi/sau dizabilităţi din raionul Ldova pentru perioada 2021-2025. (anexa nr. 1)

2. Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului 
pentru perioada a. 2021-2028 va ţine cont de prevederile Conceptului şi va include 
necesităţile şi obiectivele de dezvoltare stipulate în Concept în Strategia raionului.

3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ şi a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 
includerea în planurile strategice şi anuale de activitate a obiectivelor de dezvoltare 
stipulate în Concept şi planificarea acţiunilor pentru realizarea acestora

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui 
Nicolae Pritcan.
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Notă informativă

AO Forţa Susţinerii în perioada 2020-2021 implementează în raionul Leova proiectul 
“Pentru că ne pasă!” cu suportul oferit de Uniunea Europeană şi Fundaţia Konrad 
Adenauer în cadrul programului de granturi “Dezvoltarea societăţii civile la nivel local în 
Republica Moldova44.
Scopul proiectului constă în promovarea colaborării şi a parteneriatului dintre AO Forţa 
Susţinerii şi APL de nivelul II şi I în vederea identificării şi soluţionării problemelor 
legate de implementarea incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe 
educaţionale speciale din r. Leova.
In cadrul proiectului a fost planificată activitatea de elaborare a Conceptului cu privire la 
dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale pentru copiii cu dizabilităţi şi cerinţe 
educaţionale speciale în r. Leova. Conform metodologiei proiectului, Conceptul a fost 
elaborat de către 2 focus-grupuri, constituite din reprezentanţi ale structurilor relevante 
(creat prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 42 din 12.03.21) şi unul format din 
reprezentanţi ai părinţilor copiilor cu dizabilităţi din raion.
AO Forţa Susţinerii a contractat în bază de concurs un expert care a facilitat elaborarea 
Conceptului.
Activitatea a demarat la 25.03.21. şi s-a finalizat la 15.06.21. Ulterior, documentul a fost 
plasat pe pagina web a Consiliului Raional pentru consultare publică.

http://www.leova.md/index.php?pag:=news&id=769&rid=2335&l::::ro&fbclid=IwAR0nY
T-NgdS5RriARCSXub5hfzYq8kKiMfXBno7ZBh8fVZUZZvBRHAsUw5g

Menţionăm, că proiectul Conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaţionale pentru 
copiii cu cerinţe educaţionale şi/sau dizabilităţi din raionul Leova a fost supus unei 
expertize de către un expert la fel contractat de către organizaţie şi este avizat pozitiv .

în aviz se menţionează, că este remarcabil faptul că raionul Leova şi-a propus elaborarea 
unui astfel de document care să fundamenteze dezvoltarea în perspectivă a serviciilor 
sociale şi educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau dizabilităţi.

Deasemenea este menţionat faptul că documentul conţine, în temei, direcţiile de bază 
necesare de a fi abordate în contextul creării unui sistem durabil de servicii de calitate 
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau dizabilităţi şi familiile acestora.

Anexe:

Conceptul de dezvoltare a serviciilor socio-educaţionale pentru copiii cu cerinţe 
educaţionale şi/sau dizabilităţi din raionul Leova

Preşedinte AO Forţa Susţinerii
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