
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la acordul  privind primirea
patrimoniului din proprietatea publică a
statului  în  proprietatea  publică  a
municipiului Băl iți

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din
28.12.2006; art.8 din Legea RM privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale
nr. 523- XIV din 16.07.1999; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr. 121-XVI din 04.05.2007; Regulamentul privind modul de primire-transmitere în proprietatea
municipală a Patrimoniului proprietate a statului, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale
şi proprietate privată, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/22 din 24.12.2012, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se dă acordul pentru primirea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în proprietate

publică a municipiului Bălţi, următoarele bunuri:
1.1 54 de laptopuri în valoare de 280414,98 lei;
1.2 4 pachete educa ionale K-edu (tabletă, tastatură fără fir i că ti fără fir) în valoare deți și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de

37311,6132 lei;
1.3 6 camere Web în valoare de 21165,60 lei;
1.4 6  seturi  de  materiale  de  predare,  învă are  i  echipament  specializat  pentru  copii  cuți și căști fără fir) în valoare de

cerin e educa ionale speciale, conform anexei 1.ți ți
2. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să expedieze în adresa Ministerului

Educaţiei Culturii i Cercetăriiși căști fără fir) în valoare de  RM copia prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de

specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal



Anexa

la decizia Consiliului Municipiului Bălţi

 nr. _____ din ____________2021

Lista materialelor de predare, învă are i echipament specializat ți și căști fără fir) în valoare de
pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale (1 set)ți ți

1 Tabletă portabilă cu rezolu ie HD, cu ecranul de cel pu in 10 inchiți ți
2 Cititor de imagini/texte, cite te cu voce tare texte din căr i, note, plianteși căști fără fir) în valoare de ți
3 Lupă digitală de mănă pentru texte, 7 inchi
4 Mouse cu op iune de mărire pentru citirea de pe orice suprafa ă plată prin mărire,  mic orare.  ți ți și căști fără fir) în valoare de
5 Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba română pentru elevii cu vedere slabă, precum 

i pentru cei cu dislexie etc.și căști fără fir) în valoare de
6 Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba rusă pentru elevii cu vedere slabă, precum i și căști fără fir) în valoare de

pentru cei cu dislexie etc.
7 Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate u oară – limba română și căști fără fir) în valoare de
8 Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate u oară – limba rusăși căști fără fir) în valoare de
9 Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal,  litere mici i mari (pre ul per set de la  35 și căști fără fir) în valoare de ți

până la 40), în limba română
10 Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal,  litere mici i mari (pre ul per set de la  35 și căști fără fir) în valoare de ți

până la 40), în limba rusă
11 Protector pentru tastatură pentru copiii cu deficien e fizice, urmează să fie fixat pe partea de sus a tastaturii cu ți

taste mari. Facilitează accesul la butoanele tastaturii pentru copiii cu deficien e motorii severeți
12 Dispozitiv de comunicare cu cel pu in 2 butoane principale i 4 butoane secundare cu mai multe niveluri ți și căști fără fir) în valoare de

pentru elevii cu deficien e fizice severe i cu probleme de comunicare în acela i timpți și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de
13 Dispozitiv de comunicare cu cel pu in 3 butoane principale i 9 butoane secundare cu mai multe niveluri ți și căști fără fir) în valoare de

pentru elevii cu deficien e fizice severe i cu probleme de comunicare în acela i timpți și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de
14 Dispozitiv de comunicare cu cel pu in 3 butoane principale i 20 butoane secundare cu mai multe niveluri ți și căști fără fir) în valoare de

pentru elevii cu deficien e fizice severe i cu probleme de comunicare în acela i timpți și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de
15 Dispozitiv de fonologie i comunicare cu aproximativ 40-45 de celule, pentru a fotografia, sunet, textși căști fără fir) în valoare de
16 Lupă/Cititor de ecran, software, licen e dongleți
17 Soft pentru activită i de dezvoltare a limbajului în limba română i rusăți și căști fără fir) în valoare de
18 Soft pentru abilită i sociale pentru coala primară (tip mixt), limba românăți și căști fără fir) în valoare de
19 Software pentru abilită i sociale pentru coala primară (tip mixt), limba rusăți și căști fără fir) în valoare de
20 Soft pentru harta mentală,  cu o bibliotecă de imagini i posibilitatea de face hăr i mintale pentru copiii din și căști fără fir) în valoare de ți

clasele primare
21 Soft pentru harta mentală,  cu o bibliotecă de imagini i posibilitatea de face hăr i mintale pentru elevii mai și căști fără fir) în valoare de ți

mari
22 Set de formare a memoriei vizuale  (3 nivele)
23 Piese pentru matematică, dispozitive de învă are timpurie la matematică, completare pînă la 10, circa 80 de ți

piese în set
24 Robot educativ 
25 Covora e pentru robotul educativși căști fără fir) în valoare de
26 Dispozitiv pentru urmărirea aten ieiți
27 Overlays colorate special pentru copii cu dislexie i al i elevi pentru a facilita citireași căști fără fir) în valoare de ți
28 Table speciale cu fi e cu auto-corec ie pentru matematicăși căști fără fir) în valoare de ți
29 Dispozitive de mână (pentru terapia ocupa ională), precum set de apucare a creioanelor  ți
30 Un set de rigle pentru urmărirea vizuală a citirii (tip ferestruică). Setul include 10 rigle de diferite culori.
31 Tablă magnetică de scris
32 Dispozitive de apucare a creionului (set de cel pu in  12 tipuri diferite pentru vîrsta de 5-16 ani).ți
33 Dispozitive de apucare a creionului  (set de bile)
34 Joystick cu 3 mânere diferite deta abile pentru persoanele cu probleme  motoriiși căști fără fir) în valoare de
35 Mouse special cu o bilă mare, buton din partea  stânga a mouse-ului, buton din partea dreaptă a mouse-ului i și căști fără fir) în valoare de

2 porturi de comutare.
36 Comutator de presiune binar, 12 cm   
37 Comutator de presiune binar, 6 cm   
38 Interfa ă de comutare la calculator, 6 porturiți
39 Înregistratoare de voce care vor fi utilizate ca dispozitive de efectuare a noti elor.ți
40 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvântului, citirea pentru începători, care va include 

vocale i cele mai comune consoane în limba română, cu etichete autocolante. și căști fără fir) în valoare de
41 Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvîntului, citirea pentru începători, care va include vocale

i cele mai comune consoane în limba rusă, cu etichete autocolante.și căști fără fir) în valoare de



42 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne 
matematice ale limbii române. 

43 Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne 
matematice ale limbii ruse. 

44 Aparat de laminat, A4 
45 Dispozitive auditive FM care urmează să fie utilizate în clase i în Centrele de Resurse (portabile).și căști fără fir) în valoare de
46 Transmi ător FM pentru cadrul didacticți
47 Trusă de prim ajutor pentru aparate auditive (include tub acustic, baterii suplimentare, echipament de cură are ți

etc.)
48 Tabletă PC Lenovo IDEAPAD D330-10IGM

49 Proiector video ACER P1255/suport de tavan

50 Laptop, 15.6" Lenovo Ideapad S145-15API

51 Dispozitiv multifunc ional color MFD CANON MAXIFY MB5140ți

52 Dispozitiv de rutină i secven e cu 5-6 celule care va ajuta la citire, sintaxă, ortografie i fonologie, și căști fără fir) în valoare de ți și căști fără fir) în valoare de
recunoa tere auditivă, recunoa tere vizuală, etc.  și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de

53 Tablă (plan ă) vorbitoare cu un număr de buzunare (circa 30) pentru a insera imagini i a înregistra mesaje pe și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de
fiecare. Ajută la fonologie, sintaxă, recunoa tere audiovizuală i altele. și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de

54 Dispozitiv pentru reproducerea mai multor mesaje, de până la 4 minute, cu posibilitatea de a le asculta 
consecutiv sau aleatoriu.

55 Cuburi (vorbitoare), pentru copiii din clasele primare 

56 Set de formare a aten iei  ți

57 Stilou vorbitor care cite te i înregistrează texte pe coduri speciale autocolante (etichete).și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de

58 Coduri/etichete speciale pentru stilouri vorbitoare (set de circa 400 de coduri)

59 Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stiloul Vorbitor cu temele de bază colare în limba și căști fără fir) în valoare de
română   -pentru vîrstele i etapele timpurii (cel pu in 600 de imagini)și căști fără fir) în valoare de ți

60 Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stiloul de Vorbire cu temele de bază colare în limba și căști fără fir) în valoare de
rusă  -pentru vîrstele i etapele timpurii (cel pu in 600 de imagini)și căști fără fir) în valoare de ți

61 Piese magnetice pentru alcătuirea cuvântului, alcătuirea  propozi iei  (text i sunet), care urmează să fie ți și căști fără fir) în valoare de
utilizate cu stiloul vorbitor, set de cel pu in 100. ți

62 Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte 
în limba română.

63 Cuvinte magnetice, litere magnetice  cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte 
în limba rusă.

64 Soft de tip mixt pentru fonologie i citire (citire pas cu pas), în limba română.și căști fără fir) în valoare de
65 Soft de tip mixt pentru fonologie i citire (citire pas cu pas), în limba rusă.și căști fără fir) în valoare de
66 Soft pentru transformarea textului în vorbire, cu accentuarea în timpul citirii, include voce in română i rusă și căști fără fir) în valoare de

(fiecare o singură voce).
67 Soft descărcabil în limba română, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5
68 Soft descărcabil în limba rusă, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5
69 Soft de comunicare alternativă, augmentativă pentru educa ie i comunicare.ți și căști fără fir) în valoare de
70 Soft sau aplica ie online pentru producerea vorbirii, corectarea vorbirii, articulare, prozodie în ambele limbi ți

română i rusă.și căști fără fir) în valoare de
71 Soft pentru înregistrarea i compararea vocii i vorbirii în ambele limbi română i rusă.și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de și căști fără fir) în valoare de
72 Soft de predic ie pentru accelerarea scrierii i pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru ți și căști fără fir) în valoare de

limba română.
73 Soft de predic ie pentru accelerarea scrierii i pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru ți și căști fără fir) în valoare de

limba rusă.

https://psref.lenovo.com/Product/IdeaPad/ideapad_S14515API



























































