
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE  nr. 6/
din       septembrie 2021

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ 
pentru activitate în noul an de studii 2021-2022

     În  conformitate  cu  prevederile  art.  43,  art.  46  ale  Legii  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 (2) lit. g1)
al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare,
Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului, art. 21 alin. (1) al  Codului educației nr.
152/2014, cu modificările ulterioare, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 4/1 din 12
mai  2021,  în  scopul  bunei  organizări  a  procesului  de  pregătire  a  instituțiilor  de
învățământ general pentru noul an de studii, examinând nota informativă prezentată de
Direcţia generală educație și cultură, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se ia act de informaţia prezentată de către                  , şef al Direcţiei generale
educație și cultură privind pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în anul
de studii 2021- 2022.
     2. Se pune în sarcina Direcţiei generale educație și cultură în comun cu managerii
instituţiilor  de  învățământ  general,  extrașcolar,  instituțiilor  de  educație  timpurie  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;
 să  asigure  funcționalitatea  instituțiilor  de  învățământ  pe  parcursul  întregului  an  de

studii 2021-2022, prin crearea condițiilor igienico-sanitare și prevenirea situațiilor de
risc pentru viața și sănătatea copiilor și angajaților, reieșind din măsurile întreprinse de
autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19;

 să întreprindă acţiunile de rigoare privind valorificarea resurselor financiare, materiale
și  umane  întru  dotarea  instituțiilor  cu  cantitățile  necesare  de  săpun,  detergenți,
dezinfectanți  pentru  realizarea  măsurilor  de  dezinfecție  și  de  asigurare  a  normelor
igienico-sanitare în realizarea  unui proces educaţional de calitate;

 să colaboreze cu centrele medicilor de familie în vederea monitorizării procesului de
imunizare a personalului instituțiilor de învățământ, în scopul profilaxiei și prevenirii
răspândirii infecției cu COVID-19;

 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  gratuit  cu  manuale  elevii  claselor  I-IX  și  a  X-XII  din  familiile  social
vulnerabile, în proporție de 10% din numărul total al elevilor din învățământul liceal,
în  instituțiile  de  învățământ  de  toate  tipurile  (pct.  1  al  Hotărârii  Guvernului  nr.
876/2015 și ale Deciziei Curții Constituționale nr. 7 din 16 februarie 2017);

 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  asigure  pregătirea  instituţiilor  de  învăţământ  şi  funcţionalitatea  lor,  nonstop,  în
perioada rece a anului (procurarea și stocarea combustibilului, conservarea energiei,
lucrări de pregătire a clădirilor și spațiilor, etc); 

 să  organizeze  desfăşurarea  concursului  ,,Cea  mai  pregătită  instituţie  de  învăţământ
pentru  noul  an  de  studii  2021-2022”,  cu  totalizare  până  la  01  octombrie  2021  şi
premierea  instituţiilor de învăţământ învingătoare.

     3. Direcția economie și infrastructură să monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie
curentă şi capitală a instituţiilor de învăţământ și să asigure finisarea lor în  termenii
prestabiliţi. 
     4. Direcţia finanţe, 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
generale educație și cultură. 
     6.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
vicepreşedintelui  raionului.
     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

                               



NOTĂ  INFORMATIVĂ
la proiectul Deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ

pentru activitate în noul an de studii 2021-2022”

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educație și cultură Strășeni.  
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 2021-2022” 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 și buna organizare
a procesului educațional al instituțiilor de învățământ  pentru noul an şcolar. 
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  Consiliului  raional  „Cu privire  la  pregătirea  instituţiilor  de  învăţământ
pentru activitate în noul an de studii 2021-2022” prevede asigurarea condiţiilor educaţionale,
crearea condițiilor igienico-sanitare și prevenirea situațiilor de risc pentru viața și sănătatea
copiilor  și  angajaților,  reieșind  din  măsurile  întreprinse  de  autorități  pentru  a  preveni
răspândirea  epidemiei  virusului  COVID-19,  asigurarea  procesului  educaţional  cu  cadre
didactice calificate şi instituţionalizarea/şcolarizarea tuturor copiilor cu vârste 6-7 şi 7-16 ani,
transportarea  elevilor  și  cadrelor  didactice  spre  instituțiile  de  circumscripție,  asigurarea
formării  profesionale  continuă  a  cadrelor  didactice  și  manageriale,  asigurarea  pregătirii
instituțiilor și funcționarea lor pe tot parcursul anului.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie nu  va necesita cheltuieli suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul  deciziei  Consiliului  raional  „Cu privire  la  pregătirea  instituţiilor  de  învăţământ
pentru  activitate  în  noul  an  de  studii  2021-2022” 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 Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcţia
generală educație  și  cultură,  Direcția  finanțe,  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 generale educație și cultură   

http://www.crstraseni.md/


Informație
cu privire la pregătirea instituțiilor către noul an de studiu 2021-2022

      Un factor important în desfășurarea unei educații de calitate este și crearea condițiilor optime
de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an de studii 2021-2022. 
      Întru crearea condițiilor pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional în noul an
școlar,  Consiliul  raional  Strășeni,  Direcţia  generală  educație  și  cultură,  în  comun  acord  cu
Direcţia economie și infrastructură  și managerii instituțiilor de învățământ, pe parcursul anului
de studii 2020-2021, au întreprins un șir de acțiuni în acest sens:
1. S-au alocat mijloace financiare prin decizii ale Consiliului raional din componenta raională în
sumă de 12 mln 207,4 mii lei  și din bugetul raional în sumă de 4 mln 773,4 mii lei  pentru
executarea lucrărilor de reparație capitală a instituțiilor de învățământ general.
2.  Direcţia  generală  educație  și  cultură  a  asigurat  gimnaziile  din  subordine  cu  materiale  de
construcții necesare pentru desfășurarea reparațiilor curente a instituțiilor în sumă de 222,118 mii
lei.
3. S-au utilizat surse financiare pentru reparația capitală și curentă a liceelor și a gimnaziilor –
instituții  publice: ,,Mihai Viteazul” Strășeni și ,,Ion  Creangă” Micleușeni, în sumă de 1 mln
871mii lei din bugetul instituțiilor.    
      Lucrări  de  reparație  capitală  s-au  desfășurat  și  se  desfășoară  prin  proiecte:  ,,Reforma
învățământului în Moldova” în următoarele instituții:
1) Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Strășeni - lucrări a proiectului „Lucrări civile la LT Mihai
Eminescu” în valoare de 12,23 milioane lei, implementat în baza Acordului de Finanțare dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea proiectului
reformei învățământului în Moldova. În cadrul proiectului au fost executate următoarele lucrări
de reparație: acoperișul sarpant – blocurile *C* și C1; D și *D1; A și A1, termoizolarea fațadelor
blocurilor  A și  A1, lucrări  pe interior  în blocurile  C -  C1;  D - D1; sistemul de încălzire  la
blocurile  A,  C,  D,  galerii  C si  D,  utilajul  punctului  termic,  rețelele  interioare  de apeduct  și
canalizare  - blocurile C și D; sistemul de ventilare  - blocurile C și D; rețele de alimentare cu
energie electrica - blocurile C și D; semnalizarea de incendiu în blocurile C si D; mijloace de
automatizare,  rețelele  exterioare  de  apeduct  si  canalizare,  rețele  electrice  LEC  0.4  KW,
amenajarea teritoriului, construcția gardului.
2) Liceul Teoretic ,,Alecu Russo” Cojușna  - finanțat în cadrul Componentei A.2 a Proiectului
„Reforma Învățământului în Moldova” de Banca Mondială, gestionat de Ministerul Educației,
Culturii  și  Cercetării  și  implementat  cu asistența  tehnică a Fondului de Investiții  Sociale  din
Moldova.  În cadrul proiectului se execută următoarele tipuri de lucrări: schimbarea articolelor
de  tâmplărie  (blocuri  de  ușă,  vitralii),  lucrări  interioare  (pereți,  pardoseală,  tavane),  lucrări
exterioare  (rampă  de  acces,  cerdacuri,  copertine,  finisarea  soclului),  amenajarea  teritoriului
(pavaj,  gard),  reţeaua  de  alimentare  cu  energie  electrica,  reţelele  interioare  și  exterioare  de
alimentare cu apă şi canalizare,  sistemul de ventilare  forțat,  sistemul automat de semnalizare
incendiu  si  paza,  reţele  de  tensiune  joasa  (rețea  supraveghere  video,  rețea  de  calculatoare,
soneria), producerea apei calde, inclusiv automatizarea instalaţiilor termomecanice, construcţia
centralei termice cu reţele inginereşti și utilaj tehnologic, reţele termice exterioare, reţelele de
gaz (interioare și exterioare). Costul lucrărilor executate – 12 150 013 lei.
3)  Liceul  Teoretic  ,,Ion  Vatamanu”  Strășeni -  Proiectul  „Sporirea  eficienței  energetice”
constituie 1,2 milioane de euro, dintre care 1,1 milioane de euro acordați de UE, și 102 000 de
euro  -  contribuție  locală.  Proiectul  „Sporirea  eficienței  energetice  a  Liceului  Teoretic  „Ion
Vatamanu" Strășeni este finanțat de Uniunea Europeană. Acesta este implementat în cooperare
cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", care este gestionat
de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova), în parteneriat cu Ministerul
Agriculturii,  Dezvoltării  Regionale  și  Mediului  și  sprijinit  financiar  de  Guvernul  German.
Lucrările de construcții în cadrul proiectului includ: renovarea acoperișului și izolarea pereților
exteriori  a  clădirii;  înlocuirea  geamurilor  și  reabilitarea  sistemului  de  încălzire  interior;
asigurarea cu apă caldă menajeră și renovarea blocurilor sanitare interioare ale instituției, ș.a.
      În conlucrare cu APL prin proiect, s-a efectuat reparație capitală  a acoperișului și fațadei
blocului claselor primare, pavarea ogrăzii și calea de acces la Liceul Teoretic ,,Mitropolit Nestor
Vornicescu”  Lozova.  Sunt  în  faza  inițială  de  proiect  cu  APL  și  Liceul  Teoretic  Sireți  -
construcția stadionului.



       Lucrări de reparație s-au desfășurat în:

Nr. Instituția de învățământ Lucrările efectuate

1. Gimnaziul Bucovăţ        -    reparația exterioară a clădirii galeriei
       -    procurări utilaj sportiv

2. Gimnaziul Dolna                - reparație curentă
3. Gimnaziul Oneşti - reparație curentă
4. Gimnaziul Roşcani - reparație curentă
5. Gimnaziul „M. Viteazul” Străşeni - reparația capitală a holului la et. I
6. Gimnaziul Tătăreşti - schimbarea 10 ferestre
7. Gimnaziul Țigăneşti - schimbarea a 25 ferestre
8. Gimnaziul Voinova - reparație curentă
9. Gimnaziul Pănăşeşti - lucrări de amenajare a teritoriului și căilor 

de acces la bl. cl. primare, construcția 
terenului de volei

10. Gimnaziul Recea - construcția gardului, reparația et. III
11. Gimnaziul Micăuţi - lucrări de amenajare a terenului de sport și 

de joacă;- lucrări de reparație a exteriorului
clădirii

12. Gimnaziul Găleşti - schimbarea 10 ferestre
13. Gimnaziul Căpriana - reparația sălii de sport
14. Gimnaziul Codreanca - reparația capitală a acoperișului
15. Gimnaziul Rădeni - instalarea pavajului din curtea instituției
16. Gimnaziul „I. Creangă.” 

Micleuşeni  
      -    aplicarea covorului sintetic pe terenul de 
           sport;- construcția gardului;

17. Liceul Teoretic Zubreşti - reparația sistemului de iluminare, reparația
capitală a galeriei;

18. Liceul Teoretic Romăneşti - reparație curentă;
19. Liceul Teoretic „Universul” 

Scoreni
- reparația capitală a acoperișului, reparația 

scărilor la intrare;
20. Liceul Teoretic „M. Eminescu” 

Străşeni
- lucrări capitale a clădirilor (proiectul 

PRIM)
21. Liceul Teoretic „N. Nekrasov” 

Străşeni
- lucrări de amenajare a teritoriului - sponsor

DAAC Hermes.
22. Liceul Teoretic „A. Russo” 

Cojuşna
- lucrări capitale a clădirii (proiectul PRIM)

23. Liceul Teoretic „M. N. Vornicescu”
Lozova

- lucrări de reparația capitală a blocului cl. 
primare și pavarea teritoriului.

24. IPLT Sireţi       -      reparația sistemului de încălzire
      -      construcția gardului.

25. Liceul Teoretic „I. Vatamanu” 
Străşeni

- lucrări capitale a clădirilor (proiectul EE)

26. Liceul Teoretic „I. Inculeţ” 
Vorniceni

- construcția gardului

27. Școala sportivă - lucrări de construcție a școlii
28. Centrul de Creație al elevilor - lucrări de reparație capitală

      În toate instituţiile de învăţământ din subordine lucrările de reparaţie curentă s-au desfășurat,
reieşind din sursele financiare disponibile prevăzute în acest scop. Sunt pregătite sălile de clasă,
s-au realizat reparațiile curente a recreațiilor, sălilor de sport, săli de festivități, cantine școlare,
cabinete medicale, blocuri sanitare, amenajare a teritoriului aferent.
      Crearea condiţiilor igienice: apă, sanitaţie,  asigurarea cu dezinfectaţi,  săpun, detergenţi,
rechizite igienice necesare pentru sănătate este prioritară.  Toate instituțiile sunt asigurate 100%
cu  cantitățile  necesare  de  săpun,  detergenți,  dezinfectanți,  termometre,  pentru  realizarea
măsurilor de dezinfecție și de asigurare a recomandărilor sanitaro-igienice sigure.



      Alimentaţia sănătoasă a elevilor, asigurarea cu manuale şi completarea fondului de carte al
bibliotecilor  şcolare,  dotarea  cabinetelor  cu  mobilier  şi  echipamente  de  laborator;  crearea
condiţiilor  pentru incluziunea elevilor  cu cerințe  educaționale  speciale  sunt sarcinile  de bază
pentru a fi realizate.
      Direcţia generală educație și cultură în comun cu conducătorii instituţiilor de învăţământ din
teritoriile administrate și autorităţile administraţiei publice locale au întreprins acțiunile necesare,
pentru ca  la  1  septembrie  2021 toate  instituțiile  să  fie  pregătite  pentru demararea  noului  an
școlar.
       Activitatea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal a derulat cu prezență fizică
în toate  unitățile,  în  condițiile  respectării  prevederilor  Hotărârii  nr.  29 din 25 august  2021 a
Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Strășeni. (Excepție: Liceul Teoretic ,,Ion
Vatamanu” Strășeni, instruire online, până la finisarea lucrărilor de reparație).
      Procesul educațional în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal se organizează
cu  participarea  fizică  a  unui  număr  de  elevi  stabilit  în  baza  suprafeței  sălii  de  clasă,  cu
respectarea strictă a prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate
pentru  organizarea  activității  instituțiilor  de  învățământ  publice  și  private  în  contextul
epidemiologic  al  COVID-19, aprobate prin Hotărârea  nr.  60 din 23 august  2021 a Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
      Angajații din instituții conștientizează necesitatea respectării cerințelor impuse de pandemie,
numărul persoanelor vaccinate este într-o ușoară creștere, iar cei ce nu s-au vaccinat au prezentat
teste. S-au  organizat  activități  de  formare  a  cadrelor  manageriale,  didactice,  nedidactice  și
personalul  auxiliar,  a  elevilor  și  părinților/reprezentanților  legali  ai  acestora  privind
managementul în organizarea modelului educațional selectat și aspecte specifice de organizare în
contextul pandemiei COVID – 19.
      A fost dotate cu tehnică și dispozitive TIC  instituțiile de învățământ din subordine, în
vederea  asigurării  accesului  la  învățământul  la  distanță  în  mediul  online  cu  posibilitatea
extinderii conexiunii la internet.
        În scopul asigurării școlarizării copiilor cu vârste de 7-16 ani, inclusiv a copiilor cu cerințe
educaționale,  speciale  Direcția  generală  educație  și  cultură  monitorizează  perfectarea
documentației și a activităților de școlarizare a copiilor. 
         Necesarul de cadre didactice solicitat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru
anul de studii 2021-2022 a fost de 66 specialiști. S-au prezentat în instituții 4 tineri specialiști. 
         Instituţiile de învăţământ sunt asigurate 100% cu manuale  prin sistemul de închiriere. Sunt
asigurați gratuit cu manuale elevii claselor I–IX și 10% din elevii cl. X–XII din familiile social
vulnerabile. Asigurarea cu materiale didactice se efectuează din bugetele instituţiilor, donaţii de
la diverse organizaţii şi edituri, sponsorizări. 
          Problemele ce ţin de aspectul organizaţional (asigurarea cu cadre didactice şi manageriale,
manuale, literatura didactico-metodică, documente normative de politici educaţionale, asistenţă
metodico-consultativă)  au fost  asigurate  de către  Direcţia  generală  educație  și  cultură  pentru
desfășurarea fără impedimente a unui nou an şcolar. 
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