
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE  nr.
din        august   2020

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ 
pentru activitate în noul an de studii 2020-2021

         În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia
publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (2) lit. g1) al Legii 435/2006
privind descentralizarea administrativă,  cu modificările  ulterioare,  Legii  nr.  338/1994 privind
drepturile copilului, art. 21 alin (1) din  Codul educației nr.152/2014, cu modificările ulterioare,
Deciziei Consiliului raional nr. 2/6 din 26 mai 2020,  în scopul bunei organizări a procesului de
pregătire  a  instituțiilor  de  învățământ  general  pentru  noul  an  de  studii,  examinând  nota
informativă, informația privind  pregătirea instituțiilor, Consiliul raional DECIDE:

1.  Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei învăţământ   privind
pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în anul de studii 2020- 2021.
2.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţământ (I. Certan) în comun cu managerii de instituţii de tip
preşcolar, şcolar, complementar  şi se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de
nivelul întâi:
 să   asigure   acțiuni  organizaţional-administrative,  material-financiare   în  procesul  de

redeschidere și reluare  a activităţii instituţiilor în perioada post-COVID-19.
 să elaboreze un  plan de acţiuni  privind soluţionarea problemelor ce ţin de îmbunătățirea

condițiilor de igienă și sanitație în toate instituțiile de învățământ din subordine;
 să asigure funcționalitatea instituțiilor de învățământ pe parcursul întregului an de studii;
 să întreprindă  acţiunile  de rigoare  privind valorificarea  resurselor financiare,  materiale  și

umane întru dotarea şi realizarea  unui proces educaţional de calitate;
 să  organizeze  şi  să  coordoneze  activitatea  instituţiilor  de  învăţământ  privind   utilizarea

raţională a resurselor financiare şi materiale,  păstrarea şi gestionarea raţională a bunurilor
publice;

 să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a contingentului de copii/elevi,
instituţionalizării  copiilor  de 6-7 ani  în grupe pregătitoare  de şcoală  şi  şcolarizării  tuturor
copiilor cu vârstă de  7–16 ani;

 să  optimizeze  și  să  dezvolte  rețeaua  instituțiilor  de  învățământ  din  teritoriu,  în  baza
indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;

 să asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din instituţiile
de învăţământ şi a copiilor din familiile socialmente vulnerabile, în conformitate cu actele
normative în vigoare;

 să asigure transportarea elevilor și cadrelor didactice la şcolile de circumscripţie pe parcursul
întregului an de studii în condiţii de securitate;

 să creeze condiţii pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, prin abordarea
individualizată, determinarea formei de incluziune, evaluarea complexă și reevaluarea elevilor
cu cerințe educaționale speciale, asigurării condițiilor de ordin ambiental, oferirii serviciilor
educaționale în funcție de necesități;

 să asigure instituţiile de învăţământ cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   condiţiile
de muncă şi trai a tinerilor specialişti repartizaţi în teritorii şi să asigure  indemnizaţiile şi
compensaţiile stabilite de legislaţie;



 să  asigure  formarea  continuă  profesională  şi  metodică,  recalificarea  cadrelor  didactice  şi
manageriale în conformitate cu actele normativ-legislative;

 să monitorizeze şi să asigure calitatea implementării curriculei disciplinare, ediţia 2019;
 să organizeze  desfăşurarea concursului  ,,Cea mai  pregătită  instituţie  de învăţământ  pentru

noul  an de  studii  2020 -  2021 ”  cu totalizare  până  la   01 octombrie  2020 şi   premierea
instituţiilor de învăţământ învingătoare;

 să asigure pregătirea instituţiilor de învăţământ şi funcţionalitatea lor, nonstop, în  perioada
rece a anului. 

3.  Direcția  economie,  construcții și  politici investiționale  (N. Sîrbu)  să monitorizeze 
efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a instituţiilor de învăţământ și să asigure 
finisarea lor în  termenii prestabiliţi. 
4.  Se pune în sarcina Direcţiei  finanţe (V. Manoli), să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie
curente şi  capitale,   achiziţionarea combustibilului  şi achitarea serviciilor  pentru consum  de
energie electrică, termică, gaze naturale, apă/canalizare, în limitele mijloacelor prevăzute în acest
scop,  din instituţiile de învăţământ subordonate.
5.  Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în seama şefului Direcţiei învăţământ  (Iu.
Certan). 
6.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  atribuie  vicepreşedintelui
raionului (I. Ursu).
7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                                                          Ion Malic
Vicepreședintele raionului                                                         Ion Ursu 
Direcția învățământ                                                                    Iulia Certan
Direcția finanțe                                                                           Vera Manoli  

                               



Notă de argumentare
la proiectul  deciziei  ”Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ  pentru activitate în noul an

de studii 2020-2021”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
         Proiectul deciziei  „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul
an de studii 2020-2021” a  fost  elaborat  în conformitate cu  Codul Educației nr. 152/2014,  art. 21
alin. (1), având ca scop  utilizarea eficientă a surselor bugetare şi umane pentru buna organizare a
procesului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru noul an şcolar. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
           Proiectul  deciziei  „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul
an de studii 2020-2021„  prevede asigurarea condiţiilor specifice educaţionale în contextul perioadei 
post-COVID-19, asigurarea procesului educaţional cu cadre didactice calificate şi instituţionalizarea/
şcolarizarea tuturor copiilor cu vârste  6-7  şi  7-16 ani.

4. Fundamentarea economico-financiară. 
        Implementarea  prezentului proiect deciziei  nu  va necesita cheltuieli suplimentare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
       Proiectul deciziei  „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an
de studii 2020-2021„ se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea altor
decizii. 

6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
      Proiectul  deciziei a fost  avizat de către vicepreședintele raionului, Direcţia învăţământ, Serviciul
juridic, secretarul Consiliului raional.  În scopul respectării prevederilor  Legii nr. 239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea  Consultări  publice  a
proiectelor.

7. Consultările expertizei anticorupţie
     În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.( 3) din Legea
integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element  care ar favoriza corupţia. 

8. Constatările expertizei juridice 
      În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei  a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional,  care  a
expertizat  actul  respectiv  și  a  constat  că corespunde  ca structură,  conţinut    şi    nu contravine
legislației.

      Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al  Direcţiei învăţământ Străşeni                                             Iulia  CERTAN

http://www.crstraseni.md/

