
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                                DECIZIE nr. 2/
                                                          din        mai  2022  

proiect
Cu privire la acţiunile de pregătire a
instituţiilor de învăţământ pentru activitate 
în noul an de studii 2022-2023

În temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legea  nr.  397/2003  privind  finanțele  publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 4(2) lit. g1) din Legea 435/2006 privind
descentralizarea  administrativă  cu  modificările  ulterioare,  Legea  nr.  338/1994  privind
drepturile copilului, Codul educației nr.152/2014, cu modificările ulterioare, în scopul bunei
organizări a procesului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru noul an de
studii,  examinând  informaţia  prezentată  de  către  Direcţia  generală  educație,  Consiliul
raional DECIDE:

     1.  Se aprobă Planul  de  acţiuni  privind pregătirea  instituţiilor  de  învăţământ  pentru
funcţionare în noul an de studii 2022 - 2023, conform anexei nr. 1.
     2.  Se aprobă Regulamentul și Devizul de cheltuieli privind organizarea și desfășurarea
Concursului raional ,,Cea mai pregătită instituție de învățământ pentru noul an de studii
2022-2023”, conform anexelor nr. 2 și nr. 3.
     3.  Direcţia generală educație, conducătorii instituțiilor de învățământ din subordinea
Consiliului raional:
- să monitorizeze și să asigure finalizarea executării lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de
învăţământ din subordine și pregătirea lor pentru activitate în noul an de studii până la 25
august 2022;
 - să execute Planul de acțiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ, cu respectarea
termenelor  stabilite  și  să  informeze  periodic  președintele  raionului  despre  derularea
realizării acestuia şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar;
 - să asigure funcționalitatea instituțiilor de învățământ din subordine pe tot parcursul anului
de studii 2022-2023 prin crearea condițiilor igienico-sanitare conform normelor de sănătate
publică și prevenirea situațiilor de risc pentru viața și sănătatea copiilor și angajaților;
-  să  asigure  procesul  educaţional  cu  cadre  didactice  calificate  în  toate  instituţiile  de
învăţământ  şi  să  acorde  tinerilor  specialiști  indemnizaţiile  şi  compensaţiile  stabilite  de
legislaţia în vigoare; 
- să stabilească normativele și să aprobe numărul de clase și numărul de elevi în fiecare
clasă  în  instituțiile  de  învăţământ  general  pentru  anul  de  studii  2022  –  2023,  conform
prevederilor art. 51 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, pentru a asigura
utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor publice;
- să întreprindă măsurile  necesare în scopul școlarizării tuturor copiilor cu vârsta de 7-16
ani; 



- să monitorizeze alimentația elevilor claselor I-IV, celor din familii socialmente vulnerabile
în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul incluziunii elevilor cu cerințe educaționale
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 necesitățile individuale; 
- să organizeze recepţia instituţiilor de învăţământ către noul an de studii până la 25 august
2022 de către comisii speciale; 
- să desfăşoare Concursul raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţământ pentru noul an
de  studii  2022-2023”,  cu  totalizarea  și  premierea  învingătorilor  în  cadrul  sărbătorii
profesionale ,,Ziua lucrătorului din învățământ”.
    4.  Direcţia generală educație în comun cu Secția construcții și transport:
-  să  monitorizeze  efectuarea  lucrărilor  de  reparaţie  curentă  şi  capitală  a  instituţiilor  de
învăţământ din raion; 
- să asigure transportarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice la și de la instituțiile de
învățământ de circumscripţie din localitățile rurale, pe distanțe ce depășesc 2 km;
    5. Se pune în sarcina Direcţiei generale educație, Secția finanțe:
- să asigure finanţarea instituţiilor de învăţământ pentru efectuarea reparaţiilor curente şi
capitale,  achiziţionarea  combustibilului,  achitarea  consumului  energiei  electrice,  termice,
gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop; 
-  să  asigure  finanțarea,  pe  bază  de  cost  standard  per  elev,  a  instituțiilor  de  învățământ
general din subordine. 
     7.  Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi: 
-  să asigure finanțarea  instituțiilor  de învățământ  de educație timpurie  pentru efectuarea
reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei
electrice, termice, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop; 
-  să  asigure  până  la  15  august  2022  pregătirea  instituţiilor  de  educație  timpurie  din
subordine pentru funcţionare în noul an de studii; 
-  să  întreprindă  măsurile  de  rigoare  în  scopul  evidenței  stricte  a  tuturor  copiilor  din
localitate.
     8. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama vicepreşedintelui
raionului.
     9. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedintele  şedinţei,                                                             ___________________

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                                    Nina Rusu 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa  nr.1

                                                                                                                                                                                                                               la Decizia Consiliului raional  Strășeni
                                                                                                                                                                                                                                       nr.  2/       din          mai    2022      

PLANUL 
DE  ACŢIUNI  PRIVIND  PREGĂTIREA  INSTITUŢIILOR  DE ÎNVĂȚĂMÎNT PENTRU ACTIVITATE  

ÎN  NOUL  AN  DE  STUDII  2022-2023

I. Reparaţia  instituţiilor  de  învăţământ  şi  asigurarea  bazei  materiale
Nr. Activități planificate Termen Responsabili

1 Familiarizarea instituţiilor de învăţământ cu Planul de acțiuni raional și Regulamentul
Concursului raional  „Cea mai pregătită instituţie de învăţământ  pentru noul an de
studii 2022 - 2023”

mai
2022

Direcţia generală educație
Managerii instituţiilor

2 Valorificarea mijloacelor financiare din componenta raională, bugetele locale pentru
renovarea  instituțiilor/reparaţii  curente  şi  capitale,  asigurarea  didactico-materială,
procurarea  mobilierului pentru elevi pe categorii de vârstă, tehnicii de calcul pentru
tehnologizarea procesului educaţional 

mai-august
2022

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor

3 Asigurarea  condiţiilor  pentru  autorizarea  funcţionării  instituţiilor  de  învăţământ  de
orice tip începând cu 01 septembrie 2022 

iunie-august
2022

Managerii instituţiilor 
Administraţia publică locală

4 Asigurarea securității şi crearea unui mediu protectiv educațional tuturor elevilor, în
condiții sanitaro-epidemiologice.
Elaborarea  şi  aprobarea  Planurilor  instituţionale  de  asigurare  a  protecţiei  vieţii  şi
sănătăţii copiilor în instituţiile de învăţământ

iunie-august
2022

Managerii instituţiilor 
Administraţia publică locală

5 Achiziţionarea materialelor de construcție mai-iunie
2022

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor. 

Administraţia publică locală
6 Asigurarea  instituţiilor  de învăţământ  din raion  cu manuale,  literatură  didactică  de

specialitate şi curriculară
iulie-august

2022
Direcţia generală educație 

Managerii instituţiilor
7 Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţământ

din raion pentru noul an de studiu 2022 – 2023”
august-

septembrie
2022

Direcţia generală educație 
Comisia de evaluare

8 Totalizarea Concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţământ pentru noul an de
studii  2022–2023”  în  cadrul  festivităţii  „Ziua  profesională  a  lucrătorilor  din
învăţământ”.

octombrie
2022

Direcţia generală educație 
Comisia de evaluare



II. Pregătirea pentru perioada toamnă – iarnă

1 Evaluarea  și  asigurarea  funcționării  cazangeriilor,  sistemelor  de încălzire  şi  de
infrastructură. Asigurarea condițiilor sigure în cazangerii, conform cerințelor.

Pe parcursul
anului

Managerii instituțiilor. 
Serviciile desconcentrate abilitate.

Administraţia publică locală
Direcţia generală educație 

2 Evaluarea oportunităţilor reutilării și renovării cazangeriilor. Pe parcursul
anului

Managerii instituţiilor 
Administraţia publică locală,
Secția construcții și transport

 3 Monitorizarea  procesului  de  eficientizare  a  energiei  termice  a  instituţiilor  de
învăţământ. Conservarea energiei.

iunie-octombrie
2022

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor 

Administraţia publică locală
4 Asigurarea instituţiilor cu combustibil solid pentru toată  perioada  rece  a anului. Pe parcursul

anului
 Direcţia generală educație 

 Managerii instituţiilor 
Administraţia publică locală

5 Evaluarea condiţiilor de protecţie a muncii şi respectării normelor de securitate a
muncii în edificiile educaţionale.

Pe parcursul
anului

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor

Administraţia publică locală 
Serviciile desconcentrate abilitate

6 Testarea funcţionalităţii sistemelor de încălzire. septembrie-
octombrie

2022

Managerii instituţiilor
Administraţia publică locală 

Serviciile desconcentrate abilitate
7  Atestarea operatorilor de gaze din instituţiile de învăţământ. septembrie

2022
Managerii instituţiilor 

Administraţia publică locală 
Serviciile desconcentrate abilitate

8 Asigurarea instituţiilor cu  detergenţi, săpun şi substanţe de igienizare şi dereticare
sanitaro-igienică, mijloace de protecție, în  instituţiile de învăţământ pentru toată
perioada anului şcolar.

Pe parcursul
anului

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor 

Administraţia publică locală 

9 Asigurarea  transportării  copiilor  la  şcolile  de  circumscripţii  în  condiţii  de
securitate. 

Începând cu 1
septembrie

2022

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor 

Administraţia publică locală



III. Activitatea cu cadrele didactice

1 Estimarea  necesităţii  de cadre în raion pentru recalificare, formare continuă și
prezentarea ofertei la Ministerul Educaţiei și Cercetării  pentru noul an școlar. 

februarie 2023 Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor. 

Administraţia publică locală
2. Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu cadre didactice  tinere/tineri specialişti

şi  creării  condiţiilor  de  trai  şi  de  muncă  în  localităţile  solicitante  de  cadre
didactice tinere.

Până la 
1 septembrie

2022

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor. 

Administraţia publică locală
3 Asigurarea participării cadrelor didactice la Târgul locurilor de muncă pentru

angajarea pedagogilor în câmpul muncii.
mai 2022 Direcţia generală educație 

Managerii instituţiilor. 
Administraţia publică locală

4 Asigurarea  atestării  cadrelor  didactice  şi  manageriale  pentru
conferirea/confirmarea  gradelor didactice şi manageriale. 

Pe parcursul
anului

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor. 

4 Organizarea  formării  cadrelor  didactice  şi  manageriale  la  nivel  local/raional
prin  seminarii  teoretico-practice,  mese  rotunde,  traininguri,   master-class,
orientate spre ridicarea calificării, sporirii  profesionalismului cadrului didactic
şi asigurării schimbului de experienţe educaţionale.

Pe parcursul
anului

Direcţia generală educație 
Managerii instituţiilor. 

Administraţia publică locală

5 Organizarea  şi  desfăşurarea  întrunirilor  metodice  raionale  la  disciplinele  de
studii la începutul anului şcolar 2022-2023.

august 2022 Direcţia generală educație 

6 Pregătirea şi desfăşurarea Conferinței pedagogice raionale. august 2022 Direcţia generală educație 



                                          Anexa nr. 2
 la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                     nr. 2/       din         mai  2022     

Regulamentul
privind desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită instituţie de

învăţământ pentru noul an de studii 2022-2023”

Obiectivele concursului:
Concursul  va  contribui  la  crearea  condiţiilor  optime  de  funcţionare  a

instituţiilor de învăţământ general din raion, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale,
stabilirea relaţiilor de parteneriat în domeniu.

Concursul are următoarele obiective: 
- stimularea raţionalizării utilizării resurselor alocate (proprii şi centralizate);
- ridicarea prestigiului instituţiilor de învăţământ în comunitate;
- stimularea experienţelor de modernizare a instituţiei;
- determinarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ în noul an de
studii;
- asigurarea pregătirii calitative şi la timp a unităţilor de învăţământ pentru noul
an de studii;
- asigurarea unui mediu educațional  protectiv fiecărui copil/elev.

Criterii de apreciere
1. Dotarea   cabinetelor la disciplinele școlare /grupelor pentru copii, conform

Standardelor  de  dotare  minimă  aprobate  de  Ministerul  Educației  și
Cercetării.

2. Nivelul de pregătire a laboratoarelor, atelierelor didactice, dotarea minimă
cu  echipament  de  laborator  pentru  realizarea  experimentelor  specifice
disciplinelor şcolare (în conformitate cu prevederile curriculare). 

3. Dotarea sălii de sport cu echipament pentru dezvoltarea abilităţilor sportive
ale elevilor.

4. Asigurarea cu mobilier, dotarea cu materiale didactice ilustrative specifice
disciplinelor  şcolare,  mijloace  TIC,  conectare  la  ,,Internet”  și  respectarea
normelor ergonomice, conform Standardelor.

5. Amenajarea  holurilor, blocurilor de studii, blocului alimentar, centrelor de
resurse,  cabinetelor  metodice,  sălilor  de  sport  și  de  festivități,  punctelor
medicale.

6. Starea sistemelor din instituții:  iluminare,  încălzire,  apeduct și  canalizare,
grupurilor sanitare, respectarea normelor sanitaro-igienice.

7. Asigurarea  securității  și  protecției  tuturor  copiilor/elevilor  în  mediul
educațional și  respectării regulilor de protecţie civilă, amenajarea teritoriului
aferent  instituţiei  şi  a  spaţiilor  recreaţionale  și  îngrădirea  teritoriului
instituțiilor.

8. Corespunderea fondului de carte a bibliotecilor şcolare cerinţelor-tip.
9. Asigurarea  instituţiei  cu  cadre  didactice  și  examinarea  medicală  a

colectivului profesoral şi a personalului auxiliar.



10.  Evidenţa  şi  calitatea  documentelor  de  politici  educaţionale  ale  unităţii
şcolare.

Participarea la concurs

I. La concurs vor participa instituţiile de învăţământ general din raion. 
II. Aprecierea se va efectua pentru 3 categorii de instituţii:

1. Instituţii de educație timpurie (5 - 14 grupe)
2. Gimnazii
3. Licee 
și 3 nominaţii pentru instituţii de educație timpurie (2 - 4 grupe):
1. Cea mai asigurată instituție de educație timpurie cu tehnică de calcul. 
2. Cea mai asigurată instituție de educație timpurie cu materiale și jocuri  
     didactice pentru copii.
3. Cea mai amenajată ,,Grădină a copilăriei” a instituțiilor de educație 
    timpurie.

                
Premierea învingătorilor:

   Pentru instituţiile de învăţământ învingătoare în concurs se vor acorda diplome şi
premii băneşti:

- locul I    – 4600 lei
- locul II   – 3600 lei
-   locul III  – 2600 lei

Nominaţii pentru instituţii de educație timpurie (2 - 4 grupe):
1) Cea mai asigurată instituție de educație timpurie cu tehnică de calcul – 1200 lei 
2) Cea mai asigurată instituție de educație timpurie cu materiale și jocuri  
    didactice pentru copii – 1200 lei
3) Cea mai amenajată ,,Grădină a copilăriei” a instituțiilor de educație timpurie – 
    1200 lei.

Desfăşurarea concursului:

Concursul se va desfăşura în perioada 20 august - 20 septembrie 2022.

Premierea învingătorilor

     Premierea învingătorilor va avea loc în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua
lucrătorului din învățământ”.

Finanţarea concursului:

      Concursul  va  fi  finanţat  din  mijloacele  financiare  planificate  în  bugetul
Direcţiei  generale educație după totalizarea rezultatelor concursului şi desemnarea
învingătorilor  de  către  comisia  specială  instituită  prin  dispoziția  Președintelui
raionului.



                                      Anexa nr. 3
 la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                       nr. 2/     din          mai  2022

Devizul 

de cheltuieli privind desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită 

instituţie de învăţământ pentru noul an de studii 2022-2023”

Total                                                                                  -   36 000  lei

- inclusiv:

I. Instituţii de învăţământ de toate tipurile (instituții de educație timpurie cu
5-14 grupe, gimnazii, licee):

        

Locul  I       3  x    4600 lei  =   13800 lei
Locul  II      3  x    3600 lei  =   10800 lei
Locul  III     3  x    2600 lei  =   7800 lei

II. Nominaţii pentru instituţii de educație timpurie (2 - 4 grupe):
 

1) Cea mai asigurată instituție de educație timpurie cu tehnică de calcul. 
2) Cea mai asigurată instituție de educație timpurie cu materiale și jocuri  
     didactice pentru copii.
3) Cea mai amenajată ,,Grădină a copilăriei”. 

3  x   1200    =   3600 lei

    





Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituţiilor de

învățământ pentru activitate în noul an de studii 2022 – 2023”

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia generală educație.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite      
Elaborarea  proiectului  deciziei  ,,Cu  privire  la  acțiunile  de  pregătire  a  instituţiilor  de
învățământ pentru activitate în noul an de studii 2022 – 2023” are ca scop crearea condițiilor
mai bune pentru  organizarea procesului  de activitate a instituțiilor de învățământ de toate
nivelurile pentru noul an școlar. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține partea dispozitivă și 3 anexe: 
Prima anexă reprezintă ,,Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru
funcţionare în noul an de studii 2022 – 2023”, care conține activități planificate, termeni de
realizare, responsabili și este structurat în 3 capitole:
1. Reparaţia  instituţiilor  de  învăţământ  şi  asigurarea  bazei  materiale.
2. Pregătirea pentru perioada toamnă – iarnă.
3. Activitatea cu cadrele didactice.
Anexele nr.  2 și  nr.3 conțin Regulamentul și Devizul de cheltuieli  privind organizarea și
desfășurarea  Concursului raional ,,Cea mai pregătită instituție de învățământ pentru noul an
de studii 2022-2023”.
4. Fundamentarea economico – financiară
Cheltuielile pentru implementarea prezentului proiect de decizie sunt  planificate în bugetul
Direcției generale educație în acest scop.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul deciziei  ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituţiilor de învățământ pentru
activitate în noul an de studii 2022 – 2023”  se încorporează în sistemul actelor normative şi
nu prevede abrogarea altor decizii. 
6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul
deciziei a fost  avizat de către Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcţia generală
educație, Serviciul  finanțe,  secretarul  interimar  l  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 constatat 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                                               
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INFORMAȚIE
cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru activitate

în noul an de studii 2022-2023

     Rețeaua instituțiilor de învățământ din raion  include  41 instituții  de educație timpurie,  16
gimnazii, 10 licee teoretice și 2 instituții extrașcolare în care vor fi încadrați, conform prognozei,
cca 8916 elevi. 
     Întru pregătirea la timp a instituţiilor de învăţământ din raion pentru activitate în noul an de studii
2022-2023, Consiliul raional, Direcţia generală educație, în comun acord cu managerii instituțiilor
vor  întreprinde  măsurile  ce  se  impun  pentru  executarea  integrală  şi  în  termenele  stabilite  a
prevederilor  Planului de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru funcţionare în
noul an de studii 2022 – 2023.
     Prin Decizia Consiliului raional  nr. 1/4 din 16 martie 2022 au fost alocate mijloace financiare
pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a următoarelor instituții:

- reparația acoperișului edificiului Gimnaziului ,,Mihai Viteazul” Strășeni;
- construcția blocului sanitar a Gimnaziului ,,Ion Creangă” Micleușeni;
- construcția terenului de sport  la Liceul Teoretic Sireți;
- construcția  și  dotarea  cu  utilaj  a  terenului  de  fotbal,  amenajarea  și  dotarea  cu  utilaj  a

terenului multifuncțional la  Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” Strășeni. 
    Pentru pregătirea la timp către anul de studii 2022-2023 managerii instituțiilor de învățământ au
stabilit un șir de necesități prioritare ce țin de reparațiile curente, care urmează a fi efectuate:

Instituția Reparații
capitale

Sursa Suma Reparații curente Sursa Suma

Gimnaziul 
Bucovăţ

Reparația coridoarelor
Reparaţia sălii de sport

Bugetul 
instituţiei

15 000 
lei

Gimnaziul 
Dolna            

Lucrări de reparație Bugetul 
instituţiei

5 000 
lei

Gimnaziul 
Onești

Reparația interiorului
clădirii 
Reparația  blocului
alimentar

Bugetul 
instituției

10 000 
lei

Gimnaziul 
Roşcani

Lucrări de reparație Bugetul 
instituției

15 000 
lei

Gimnaziul 
„M. 
Viteazul” 
Străşeni

Reparația coridoarelor 
instituției et. II,III,IV;
10 săli de clasă, punctul 
medical, cabinetul 
metodic, schimbarea 
linoleumului 1 clasă

Bugetul 
instituției 

220 00
0 lei

Gimnaziul 
Tătăreşti

Reparații curente a sălilor, 
coridoarelor, sălii de sport,
de festivități, wc, etc.

Bugetul 
instituției

15 000 
lei

Gimnaziul 
Țigăneşti

Lucrări de reparație Bugetul 
instituției

14 355 
lei

Gimnaziul 
Voinova

Reparația sălilor de clasă Bugetul 
instituției

15 000 
lei

Gimnaziul 
Pănăşeşti

Reparația  sălilor de clasă, 
coridoarelor, sălilor de 
bibliotecă, etc. 

Bugetul 
instituției 

30,00 
mii lei

Gimnaziul
Recea

Casa scării
(partea 
stângă)

Bugetul
instituți
ei

230 00
0 lei

Reparația  sălilor de clasă 
și a coridoarelor

Bugetul 
instituției

10 000 
lei



Compo
nenta 
raională

100 00
0
lei

Gimnaziul 
Micăuţi

Pavarea 
trotuarelor
de acces în
gimnaziu

Bugetul
instituți
ei

187 00
0 lei

Reparația coridoarelor Bugetul
instituției

20 000 
lei

Gimnaziul 
Găleşti

Reparația sălilor de clasă, 
coridoarelor, sălii de 
festivități, sălii de sport

Bugetul 
instituției

10 000 
lei

Gimnaziul 
Căpriana

Reparație  în interior Bugetul 
instituției

20 000
lei

Gimnaziul 
Codreanca

Reparația 
podelei în 
sala 
sportivă.
Îngrădirea 
instituției

Bugetul
instituți
ei 
Compo
nenta 
raională

75 000 
lei

400 00
0
lei

Reparații în interior 
(vopsirea pereților, 
podelelor)

Bugetul
instituției

25 000 
lei

Gimnaziul
Rădeni

Reparații în interior Bugetul
instituției

20 000
lei

 Gimnaziul 
„I. Creangă.”
Micleuşeni  

Reparația  blocului sanitar Bugetul 
instituției
CR 
Strășeni

APL

Rotary 
Club

49 000 
lei
90 000 
lei
25 000 
lei
160 00
0 lei

IPLT 
Zubreşti

Montarea 
pavajului 
în curtea 
instituției

Compo
nenta 
raională

500 00
0 lei

Reparația  spațiilor școlare Bugetul 
instituției

150 mii
lei

IPLT 
Romăneşti

Reparația sălii de sport, 
cabinetelor școlare, 
coridoarelor

Bugetul 
instituție

20 000 
lei

IPLT 
„Universul” 
Scoreni

Reparația sălii de sport Bugetul 
instituție

15 000

IPLT
„M. 
Eminescu” 
Străşeni

Biblioteca
+depozit
3 săli de 
clasă
cabinetul 
metodic
Galerie A
Stadionul 
de fotbal

Bugetul
instituți
ei

Compo
nenta 
raional
ă

1 ml 
390 lei

850 00
0 lei

Reparația holurilor, sălilor 
de clasă 

Bugetul 
instituției

100 00
0 lei

IPLT
„N. 
Nekrasov” 
Străşeni

Lucrări de reparație Bugetul 
instituției

IPLT „A. 
Russo” 
Cojuşna

Centrul de refugiați Consiliul 
raional

100 00
0 lei



IPLT 
„M. N. 
Vornicescu” 
Lozova

Pavarea 
teritoriului
care duce 
spre blocul
claselor 
primare.
Reparația 
capitală a 
holului 
etajului III
al 
instituției

Proiect 
și 
Bugetul
instituți
ei

Consili
ul 
Raional
Strășeni
și 
Fundați
a 
german
ă

100 00
0 lei

120 00
0 lei

Reparația  cabinetelor 
școlare,  cabinetului 
medical și a izolatorului

Bugetul 
instituției

 

50 000 
lei

IPLT Sireţi Reconstrucția stadionului  
sportiv 

Bugetul 
instituției

200 00
0
lei

IPLT „I. 
Inculeţ” 
Vorniceni

Reparația sălii de sporturi, 
sălii de festivități, 
holurilor.

Bugetul 
instituției

15 000 
lei

IPLT „I. 
Vatamanu”
Strășeni 

Finisarea 
lucrărilor 
din proiect

Lucrări de reparație Bugetul 
instituției

10 000
lei

Școala 
sportivă

Lucrări de construcție

Centrul de 
creație
pentru elevi

Reparația 
cazangerie
i
Finisarea 
lucrărilor 
de 
ventilare

Consili
ul 
raional
Bugetul
instituți
ei

300 mii
lei

150 mii
lei

    
     Sunt în plină desfășurare lucrările de construcție pentru eficiență energetică  a Instituției Publice
Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din municipiul Strășeni. 
   În toate instituţiile de învăţământ se vor desfășura lucrări de reparaţie curentă  a recreațiilor, a
sălilor  de  clasă,  de  sport,  săli  de  festivități,  cantine  școlare,  amenajarea  și  dotarea  teritoriilor
aferente, dotarea instituțiilor cu mobilier școlar  din perspectiva asigurării recomandărilor sanitaro-
epidemiologice, cât și a organizării procesului educațional de calitate.
   Toate  instituțiile  sunt  asigurate  100%  cu  cantitățile  necesare  de  detergenți,  dezinfectanți,
termometre, etc. pentru realizarea măsurilor de dezinfecție și de asigurare a recomandărilor sanitaro-
igienice sigure.
      În cadrul procesului de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru sezonul rece, vor fi încheiate
contracte  de  achiziţionare  a  cantităţilor  necesare  de  combustibil  solid.  Se  va  realiza  stocarea
cărbunelui în măsura disponibilităţii la bazele de aprovizionare.
      Buna pregătire a instituţiilor de învăţământ va contribui la asigurarea calităţii învăţământului în
noul an de studii.

Şef al  Direcţiei generale educație                                       


