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Ana Levinte, Director  

Pentru echipa AO „VERBINA”, 2018 a fost un an fructuos în care s-a 

îmbunătățit structura organizaţională, au fost consolidate abilităţile 

individuale şi de echipă, au crescut competenţele, experienţa și cunoştinţele 

membrilor. Anul trecut a marcat o nouă etapă în evoluția Asociației noastre 

prin următoarele realizări: 

 Realizarea studiului de evaluare a necesităților individuale ale copilului cu 

dizabilități, care frecventează școala incluzivă/ de masăl lansat în anul 

precedent; 

  Platformă de discuții și consultare a poziției societății civile de profil și 

pedagogii claselor primare ”Individualizarea procesului educațional prin 

adaptări curriculare”; 

 Crearea unui Grup de lucru din 5 autori pentru elaborarea ”Suportului didactic în 

învățarea citit-scrisului” pentru copii cu cerințe educaționale speciale; 

 Colaborarea cu partenerii naționali de dezvoltare Ministerul Educației, 

Cercetării și Culturii, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și 

Direcțiile Învățământ din  raioanele Ungheni, Leova și Orhei în vederea 

îmbunătățirii procesului de evaluare și diagnosticare a nivelului de dezvoltare a 

copiilor cu TSA; 

 A.O. "Verbina" a donat Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică testul 

ADOS-2 (Programul de Observație pentru Diagnosticul Autismului), pentru 

evaluarea și diagnosticarea copiilor ce prezintă tulburări de spectru autist; 
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 Consultarea Suportului didactic în învățarea citit-scrisului, adaptat pe nivele de 

dezvoltare, în curs de elaborare, cu reprezentanții Centrului Republican de 

Asistenta Psihopedagogica și instituții de învățământ; 

 Activități de aplicare a testului ADOS-2 în raionul Leova; 

 Activități de aplicare a testului ADOS-2 în raionul Ungheni; 

 Elaborarea Suportului Didactic în învățarea citit scrisului, pentru 8000 pedagogi 

de clasele primare din țară; 

 Activități de aplicare a testului ADOS-2 în satul Peresecina, raionul Orhei; 

 Întâlniri și vizite de evaluare în raioanele Orhei, leova și Ungheni; 

 Lansarea Suportului didactic ”Individualizarea procesului de învățare a citit-

scrisului la copiii cu cerințe educaționale speciale” cu instruirea în aplicarea 

acestuia. 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”VERBINA” 

 

SCOPUL MAJOR AL AO “VERBINA 

 

 

 

 
 

 

 

Asociația”Verbina”, înregistrată oficial la 24 august  2001, este o Asociație 
Obștească Neguvernamentală, fondată în scopul susținerii persoanelor defavorizate.  

Asociația este o organizație non-profit și nepolitică. Are statut de persoană juridică, 
dispune de bilanț autonom, conturi în instituțiile bancare, inclusiv valutare, 
ștampilă. 

Este creată pe o perioadă nelimitată și acționează pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv și Transnistria. 

Asociația este în drept să creeze filialele sale, instituții, secții și departamente. 

Asociația colaborează cu structurile de stat și cele obștești, naționale și 
internaționale, și activează  pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării 
serviciilor de alternativă la cele oferite de stat. 

 

Consolidarea şi îmbunătăţirea capacitatăţilor de lucru şi acţiune a actorilor 

societăţii civile şi funcţionarilor publici din Republica Moldova, care se angajează 

activ în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si  în implementarea 

inițiativelor ce țin de interesul tinerilor  defavorizați social. 
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MEMBRU RETELE NATIONALE 

 Asociatia „Verbina” este membru al Aliantei ONG-urilor active în domeniul Protectiei 

Copilului si Familiei din RM (APSCF) si membru al Consiliului de Administrare al 

(APSCF); 

 Membru fondator al Aliantei Organizatiilor pentru Persoane cu Dizabilitati (AOPD) si 

membru al Consiliului de Administrare al AOPD; 

 Membru fondator al Federatiei pentru Drepturi si Resurse a Persoanelor cu Tulburari in 

Spectrul Autist în Republica Moldova (FEDRA) si membru al Consiliului de 

Administrare. 

 

MEMBRU RETELE INTERNATIONALE 

 

 Asociatia „Verbina” este membru al European Association of Service Providers for 

Persons with Disabilities (EASPD), Belgia; 

 Membru al Retelei Handiplanet Echanges, Franta; 

 DIZABNET, Romănia. 

 

ACTIVITĂȚI ÎN 2018 

 

PROIECTUL 

”Dezvoltarea modelului de educație incluzivă pentru copii cu dizabilități 

intelectuale severe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE 

A fost lansat în 2015 cu susținerea financiară a IM Swedish Developemenrt Partner 

cu continuarea activităților și în anul 2018. 

Proiectul reprezintă un program complex de instruire și sensibilizare privind 

educația incluzivă. 

Activitățile proiectului sunt adresate copiilor cu dizabilități intelectuale, cât și 

persoanelor responsabile de realizarea dreptuluii copiilor la educație: părinţi, 

pedagogi. 

Obiectivele proiectului: 

1) Promovarea educației incluzive, prin modelarea procesului și formarea 
cadrelor didactice din instituțiile de cultură generală 

2) Accesibilizarea mediului de învățare, adaptat la cerințele copilului 
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 10 copii cu dizabilități intelectuale au fost înmatriculați în clasele primare și 

beneficiază de condiții accesibile de învățate și educație; 

 2 instituții de învățământ, beneficiare de proiect, au devenit model de scoală 

incluzivă centrată pe dreptul fiecărui copil preluat și aplicat de alte instituții; 

 27 părinți si-au fortificat capacitățile de a-și cere și apăra drepturile copiilor săi, 

apelând la legislația în vigoare;  

 4 școli de vară au fost realizate pentru socializarea, integrarea și recuperarea 

copiilor cu dizabilități intelectuale; 

 10 copii cu dizabilități și TSA și-au dezvoltat aptitudinile sociale și comunicative, 
prin facilitarea relațiilor interpersonale dintre elevii cu dizabilități intelectuale 
severe cu cei tipici; 

 1 studiu realizat în evaluarea satisfacției  pedagogilor și părinților, referitor la 

conținutul manualelor disponibile în școală, raportate la nivelul de cunoștințe a 

copiilor cu dizabilități - posibilități de adaptare a manualelor pe înțelesul tuturor 

copiilor – 230 referenți; 

 Inițierea unei Platforme de discuții și consultare a poziției societății civile de 

profil și pedagogii claselor primare ”Individualizarea procesului educațional prin 

adaptări curriculare”; 

 Crearea unui Grup de lucru din 5 autori care lucrează la elaborarea unui ”Suport 

didactic în învățarea citit-scrisului” pentru copii cu cerințe educaționale speciale; 

 Consultarea Suportului didactic în învățarea citit-scrisului, adaptat pe 

nivele de dezvoltare, în curs de elaborare, cu reprezentanții Centrului 

Republican de Asistenta Psihopedagogica și instituții de învățământ; 

 Elaborarea Suportului Didactic în învățarea citit scrisului, pentru 8000 

pedagogi de clasele primare din țară; 

 Lansarea Suportului didactic ”Individualizarea procesului de învățare a 

citit-scrisului la copiii cu cerințe educaționale speciale” cu instruirea în 

aplicarea acestuia. 

PARTENERIATE 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ministerul Educației Culturii și Cercetării;  

Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport; 

Liceul Teoretic ”Miguel de Cervantes”  

 Gimnaziul „Nicolae H. Costin” din Chișinău 
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PROIECTUL 

”Consolidarea capacităților reprezentanților APL din raioanele Ungheni, Orhei și 

Leova în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități intelectuale și 

autism, pentru îmbunătățirea accesului la educație egală pentru toți” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul a fost lansat, în mai  2017 și continuat în 2018 cu susținerea financiară a  

Ambasadei Finlandei la București în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova, cofinanțat de APSCF în cadrul programului “The 

Civil Society Education Fund 2016-2018 in Moldova”. 

Acest proiect a făcut posibilă procurarea și importarea  primului Testului ADOS-2  în 

Republica Moldova pentru evaluarea copiilor ce prezintă tulburări de spectru autist.  
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SCOPUL PROIECTULUI: 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE  
 
 
 
 
 
 
 

 În urma realizării a două sesiuni de formare, 37 specialiști din cadrul Serviciilor 
raionale de Asistență Psihopedagogică au fost instruiți în aplicarea testului ADOS-
2; 

 
 3 Acorduri de colaborare semnate cu Direcțiile Învățământ din raioanele 

Ungheni, Leova și Orhei; 
 

 1 Acord de colaborare semnat cu Centrul Republican de Asistenţă 
Psihopedagogică; 

 
 1 Acord de parteneriat semnat cu Alianța ONG-urilor active în domeniul 

Protectiei Copilului si Familiei din RM (APSCF); 
 

 Transmiterea Testului ADOS-2 Centrului Republican de Asistenţă 
Psihopedagogică pentru evaluarea și diagnosticarea copiilor ce prezintă tulburări 
de spectru autist; 
 

 Colaborarea cu partenerii naționali de dezvoltare Ministerul Educației, 

Cercetării și Culturii, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și 

Direcțiile Învățământ din  raioanele Ungheni, Leova și Orhei în vederea 

îmbunătățirii procesului de evaluare și diagnosticare a nivelului de 

dezvoltare a copiilor cu TSA; 

 Activități de aplicare a testului ADOS-2 în raionul Leova; 

Formarea resurselor umane calificate, privind evaluarea și diagnosticarea copiilor 

cu dizabilități și autism, pentru îmbunătățirea accesului la educație egală pentru 

toți, în trei raioane pilot Ungheni, Leova și Orhei. 

Obiectivele specifice: 

1. Reprezentanții Serviciului Raional de Asistență Psihopedagogică (SAP) din 3 

raioane pilot, din R.M., dețin cunoștințe privind evaluarea și diagnosticarea 

nivelului de dezvoltare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism, pentru 

incluziunea acestora în școala de masă.  

2. Copiii cu dizabilități intelectuale și autism beneficiază de un mediu educațional 

incluziv în conformitate cu drepturile lor prevăzute de lege și standardele 

internaționale. 
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 Activități de aplicare a testului ADOS-2 în raionul Ungheni; 

 Întâlniri și vizite de evaluare în raioanele Orhei, Leova și Ungheni; 

 Masa rotundă de încheere a proiectului: 

 
PARTENERIATE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

Direcția Învățământ Ungheni 

Direcția Învățământ Orhei 

Direcția Învățământ Leova 
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protectiei Copilului si 

Familiei din RM (APSCF) 
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MULŢUMIM TUTUROR FINANŢATORILOR ȘI PARTENERILOR NOŞTRI PENTRU 
ÎNCREDERE ȘI SPRIJIN! 

 

 
 

 

                     
 

 

 CONTACTE: 

Adresa juridică:  
Str. Sucevița 31/72, 
Chișinău, MD – 2051, R.Moldova 
 
Adresa fizică/oficiului: 
Str. Gheorghe Ureche 30, 
Chișinău, MD – 2051, R.Moldova 
 

 
Tel/fax: (+373) 22 51 66 22 
GSM: (+373) 69 361 757 
E-mail:  aoverbina@gmail.com 
verbinaados@gmail.com 
 
www.verbina.org 
 
 
 

 

FINANAȚORI/ PARTENERI DE DEZVOLTARE 

2018 

tel:+373%2022%20516%20622
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