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AGENDA 

Atelier de lucru “ Finanțarea cheltuielilor în educația incluzivă” 
 

    Perioada de desfășurate a atelierului: 24-25 iunie 2021 

    Locație: Aria Hotel Chișinău, str. Alba Iulia 7/1    

    Formatoare:  Tatiana Savva, expertă în domeniul finanțelor publice  

 
Ziua 1 

Joi, 24 iunie 2021 

Ora Activitatea 

08:30 Înregistrarea participanților / Cafea de bun venit 

09:00 Cuvânt de salut și prezentarea participanților 

09:20 Procesul bugetar în Educație 
Recapitulare, Proces bugetar, calendar bugetar, relații inter bugetare. Finanțarea cheltuielilor 

în educație: structura bugetului școlii, Fondul pentru Educație Incluzivă (FEI). Executarea 

cheltuielilor în educație: natura economică și funcțională a acestora. 

11:00 Pauză de cafea 

11:15 Participarea în procesul bugetar în Educație 
Exercițiu: Momente și modele/platforme de interacțiune în procesul bugetar: Cine sunt 

principalii actori (analiza factorilor decizionali și a părților interesate)? La ce etape ale 

procesului bugetar putem participa (calendarul bugetar)? Care sunt principalii aliați? 

13:00 Pauza de prânz 

14:00 Identificarea necesităților în educația incluzivă 
Identificarea necesităților pentru a asigura incluziunea elevilor cu CES în educație. Care sunt 

bunele practici? Prezentarea rezultatelor chestionării pentru trei raioane: Criuleni, Leova, 

Rîșcani. Cât de bine sunt reflectate necesitățile de incluziune în principalele documente de 

politici?  

15:30 Pauză de cafea 

16:00 Identificarea necesităților de finanțare în educația incluzivă 
Identificarea necesităților financiare pentru a asigura incluziunea elevilor cu CES în 

educație. Politici de cheltuieli și raportarea acestora la asigurarea necesitățile de incluziune a 

elevilor cu CES. Finanțarea serviciilor specializate. Exercițiu practic: calcularea cheltuielilor 

per elev, evaluarea modului în care FEI acoperă principalele sarcini ale acestia: Finanțarea 

CDS și CREI. 
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Ziua 2 
Vineri, 25 iunie 2021 

 

Ora Activitatea 

08:30 Înregistrarea participanților / Cafea de bun venit 

09:00 Recapitularea zilei anterioare 

09:20 Instrumente de analiză a bugetului  
Analiza Independentă a Bugetului în educație. Analiza principalilor actori în procesul de 

educație incluzivă. Fișe de implicare. Surse de informații publice. Pentru ce, cine și la ce 

etapă avem nevoie de instrumentele de analiză a bugetului? Cum le utilizăm pe acestea în 

procesul de pledoarie? 

11:00 Pauza de cafea 

11:15 Exercițiu practic 

Studiu de caz: Analiza Independentă a cheltuielilor în educația incluzivă la nivel local 

12:45 Concluzii  

13:00 Pauza de prânz 

14:00 Exercițiu practic 

Studiu de caz: Analiza stakeholderilor (factorilor decizionali și a părților interesate) în 

educația incluzivă la nivel local 

15:30 Concluzii 

16:00 Pauză de cafea 


