
REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

   CONSILIUL  RAIONAL                                                  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

             STRĂŞENI          СТРЭШЕНЬ 

            

                                  

                                        DECIZIE nr. 2/ 

                      din 18  mai 2018                                  
 

Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Ţigăneşti 

                    

     În temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările  ulterioare, art. 15 pct. (1)  lit. b),  art. 21 pct. (1),  

art.141 pct. (1) lit. j) din  Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014,   Hotărîrea Guvernului  nr. 868 

din 08 octombrie 2014 „ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de 

învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al 

doilea”, deciziei Consiliului raional nr. 3/42 din 25 august 2017 ”Cu privire la reorganizarea unor 

instituţii de învăţămînt prin absorbţie”, examinînd nota informativă a Direcţiei învăţămînt,  

Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se reorganizează Gimnaziul Ţigăneşti  prin dezmembrare (separare) în Gimnaziul Ţigăneşti şi 

Gimnaziul Oneşti cu preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiunilor instituţiilor, separarea bunurilor 

patrimoniale în conformitate cu legislaţia în vigoare începînd cu 01 septembrie 2018. 

     2. Se constituie Comisia de reorganizare a instituţiei  nominalizate  în următoarea componenţă : 

    URSU Ion                 - vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei 

    Membrii comisiei: 

    CERTAN Iulia         - şef al Direcţiei învăţămînt 

    OPREA Zinaida       - contabil-şef al Direcţiei învăţămînt 

    MALIC Ion              - şef al Serviciului juridic, subdiviziune a Consiliului raional  

    ȚACA  Tatiana        - director interimar al Gimnaziului Țigănești 

    Directorul interimar al Gimnaziului Onești 

    COTELEA Oleg      - primarul satului  Oneşti 

     3. Direcţia învăţămînt va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, separarea 

instituţiilor  în modul stabilit de legislaţie şi transmiterea patrimoniului instituţiei nou formate 

conform bilanţului de repartiţie şi prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 901 din 31 

decembrie 2015. 

     4. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul şcolii 

de circumscripţie Ţigăneşti (T. Țaca ), în strictă conformitate cu Codul muncii al Republicii 

Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către managerul  instituţiei privind preavizarea 

salariaţilor din instituţia supusă reorganizării. 

     5.  Directorul Gimnaziului Țigănești (T. Țaca) va transfera personalului didactic şi nondidactic  

în instituţia nou formată pînă la 25 august 2018, în strică conformitate cu Codului munci al 

Republici Moldova.  

      6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei 

învăţămînt ( Iu. Certan). 

      7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui 

preşedintelui raionului ( I. Ursu). 

 

Preşedinte al şedinţei 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                    Nina RUSU 

Avizat: 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                            I. Malic 

Vicepreședintele raionului                           I. Ursu 

Direcția învățămînt                                      Iu. Certan       



Notă 

informativă la proiectul de decizie „Cu privire la reorganizarea Gimnaziului 

Ţiganeşti”  

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

             Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcția învățămînt, prin care se 

propune dezmembrarea  de la  Gimnaziul Țigănești  și formarea Gimnaziul Onești. 

Experienţa de funcţionare a şcolii de circumscripţie Ţigăneşti prin utilizarea a două 

edificii educaţionale din satele Oneşti şi Ţigăneşti au favorizat formarea unui 

deficit bugetar de 474,0 mii lei. 

 

II.Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi    

          Proiectul de Decizie prevede divizarea şcolii de circumscripţie Ţigăneşti 

în două instituţii independente cu gestionarea resurselor materiale şi financiare 

separat. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

          Proiectul de Decizie şi examinarea lui în cadrul şedinţei Consiliului 

raional nu implică cheltuieli financiare. 

  

IV. Impactul proiectului  

          Proiectul aprobat va asigura gestionarea financiară a Gimnaziului Oneşti 

conform Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „ Privind finanţarea 

în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar 

general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” şi la 

indicatorul „ B „ va beneficia conform formulei de finanţare anual de 493 731 lei 

suplimentar. 

 

V.  Consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor  Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice a proiectelor. 

 

 

 

Şef  al Direcţie învăţămînt   Străşeni                                 Iulia  CERTAN 

 

 
 

http://www.crstraseni.md/

