
 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.   
din  30  septembrie  2022

Cu privire la  reorganizarea prin fuziune 
(absorbție) a unor instituţii de învăţământ   
   
           În  temeiul  prevederilor  art.  43,  art.  46  din  Legea  nr.  436/2006 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. (1)
lit.  e),   art.  21 alin.  (1),   art.  141 alin.  (1)  lit.  j)  din Codul Educației  nr.  152/2014,
Hotărârii Guvernului  nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev
a  instituţiilor  de  învăţământ  primar  şi  secundar  general,  din  subordinea  autorităţilor
publice  locale  de  nivelul  al  doilea”,  întru  realizarea  planului  de  raţionalizare
instituţională  şi  optimizare  a  mijloacelor  financiare, examinând  nota  informativă,
Consiliul raional DECIDE:

         1 Gimnaziul Ţigăneşti (instituţie absorbantă) se reorganizează prin fuziunea
(absorbția  Gimnaziului  Oneşti),  cu  şcolarizarea  elevilor  în  şcoala  de  circumscripţie
Gimnaziul Ţigăneşti, începând cu 1 ianuarie 2023.
        2. Se constituie Comisia de reorganizare  a instituțiilor nominalizate în următoarea
componență:
JARDAN Viorel          - preşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei
BOTNARU Sergiu      - vicepreședinte al raionului
CACIUC Lucia            - şefă a Direcţiei generale educaţie
MALIC  Ion                 - șef al Serviciului juridic, subdiviziune a Consiliului raional
SÎRBU Tatiana            - şefă a Serviciului economico-financiar, contabilă-șefă a 
                                       Direcției generale educație
COTELEA Oleg          - primarul  satului Oneşti
BOTEA  Elena           - contabilă-șefă a Primăriei Oneşti.
        3. Direcţia generală educaţie va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare,
absorbția  instituției  Gimnaziul  Oneşti  și  transmiterea  patrimoniului  de  la  instituția
absorbită  către  instituția absorbantă Gimnaziul Ţigăneşti.  Transmiterea bunurilor se
va  efectua  în  conformitate  cu  Regulamentul  cu  privire  la  modul  de  transmitere  a
bunurilor  proprietate  publică,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  901/2015,  în
termen de 30 de zile.
        4.  Şefa Direcţiei  generale  educaţie  (L.  Caciuc)  va preaviza prin ordin,  sub
semnătură,  directorul  și  angajații  instituţiei  absorbite  în  strictă  conformitate  cu
prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.
        5. Direcția generală educație (L. Caciuc), conducătorul instituției absorbante vor
transfera  personalul  salariat  din  instituția  absorbită  la  instituția  absorbantă,  cu
respectarea  prevederilor  legislației  muncii.  În  cazul  imposibilității  transferului  unor
salariați, disponibilizarea se va efectua în conformitate cu legislația muncii. Cheltuielile
de disponibilizarea a personalului din instituția absorbită vor fi asigurate din contul și în
limitele mijloacelor financiare ale acesteia.
       



       6.  Se  pune  în  sarcina  Direcţiei  generale  educaţie  (L.  Caciuc)  organizarea
transportării elevilor din  instituţia absorbită la şcoala de circumscripţie de la 1 ianuarie
2023.

 7. Direcția generală educația va rezilia, începând cu 1 ianuarie  2023, contractul de
comodat încheiat  cu primăria  satului  Oneşti  şi  se  restituie bunul proprietate  publică
(edificiul instituției absorbite) aflat în gestiunea  Direcţiei generale educaţie, autorităţii
publice locale de nivelul întâi.
       8. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şefa
Direcţiei generale educaţie (L. Caciuc).
        9. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
preşedintelui raionului (V. Jardan).

Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

Contrasemnat:
Secretara interimară a Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

AVIZAT:

Serviciu juridic                                                   
Vicepreședintele raionului                                 
Direcția generală educaţie                                 
Secţia  finanțe                                                    



Notă de argumentare
Cu privire la  reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii de învăţământ  
 

        Gimnaziul Onești prezintă o instituţie care  înmatriculează un număr mic de elevi
(66  elevi,  deficit  bugetar  de  734  mii  lei).  Condiţiile  de  desfăşurare  a  procesului  de
instruire şi educaţie în instituţia dată  nu satisfac cerinţele de asigurare  a unui învăţământ
de  calitate  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare.  Instituția  nu  dispune  de  condiţii
spaţiale pentru asigurarea curriculară (lipsa cabinetelor şcolare la chimie, fizică, biologie,
geografie,  informatică),  lipsa blocurilor  sanitare  interne,  sistem de canalizare,  sală  de
sporturi,   sală  de festivități,  cantină şcolară.   Posibilităţile  de  procurare -  renovare  a
mobilierului, tehnicii de calcul, instrumentarului şi inventarului pentru partea practică a
programelor  lipsesc.  Este  insuficientă  dotarea  curriculară  a  procesului  educaţional  cu
strictul  necesar,  elevii  sunt  defavorizaţi  din  aspectul  lipsei  de  acces  la  materiale
educaţionale obligatorii. Elevii sunt limitaţi de posibilităţile dezvoltării în conformitate
cu documentele de politici educaţionale. Din aceste motive şi potenţialul educaţional al
cadrelor didactice este redus şi limitat.

Tabelul anexă reprezintă contingentul de elevi în clasele  I-IX la 17 iunie  2022

Indic
atori

Clasele I - IV Tota
l I-
IV

Clasele V - IX Total
V-IX

cl.
I

cl. II cl.
III

cl.
IV

cl. V cl.
VI

cl.
VII

cl.
VIII

cl.IX

Clase 0,
5

0,5 0,5 0,5 2 1 1 1 1 1 5

Elevi 5 8 6 6 25 5 10 8 7 11 41
  
Indicatorii statistici din tabel prevăd instruirea simultană a elevilor din ciclul primar.

Media elevilor în clasă constituie – 8 elevi. În clase primare – 7 elevi: clase gimnaziale -
9 elevi. Raportul cadru didactic per elev constituie – 1/5,0 elevi. Ţinând cont de numărul
redus de elevi ponderaţi (62 elevi), bugetul instituţiei  nu permite opţiuni de dezvoltare
instituţională. Astfel se formează pentru gimnaziul Oneşti un deficit bugetar de 734 mii
lei.  Procesul educaţional în gimnaziul Oneşti este întreţinut de 15 cadre didactice, din
care 3 sunt cadre didactice de bază ( geografia-1, Limba română-1, Limba franceză-1),
restul  sun cadre didactice care cumulează sau sunt pensionari.   În cazul reorganizării
instituţiei  prin lichidare cadrele  didactice de bază  vor  fi  angajate,  în  conformitate  cu
cadrul legal, în instituţia de circumscripţie în care urmează să fie şcolarizaţi elevii din
localitatea Oneşti.
         În apropierea  satului Oneşti se află, la distanţă de 3 km, localitatea  Ţigăneşti, în
care activează gimnaziul Ţigăneşti, instituţie cu un contingent de 125 elevi,  care dispune
de locuri suficiente pentru încadrarea  în procesul de educaţie şi a copiilor  din localitatea
Oneşti. Aceasta prin posibilităţile resurselor umane pedagogice, materiale şi financiare de
perspectivă  ar  putea oferi  servicii  educaţionale  mai  bune şi  mai  calitative  decât  cele
existente.  Având situaţia  de respectivă (contingent de elevi  190 de copii)  şi  luând în



consideraţie căile de acces ( drum satisfăcător varianta albă) ar fi posibilă  transportarea
copiilor din satul Oneşti, în condiţii de securitate,  la şcoala de circumscripţie Ţigăneşti. 

Indicato
ri

Clasele I - IV Total
I-IV

Clasele V - IX Tota
l V-
IX

cl. I cl. II cl.
III

cl.
IV

cl.V cl.V
I

cl.VI
I

cl.VI
II

cl.I
X

Clase 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5
Elevi 17 21 19 17 74 20 21 27 18 24 110

Şefa  Direcţiei generale educaţie                                          Lucia CACIUC 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei  „Cu privire la  reorganizarea prin fuziune (absorbție)

a unor instituţii de învăţământ”

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Direcția generală educație, Serviciul juridic, vicepreşedintele raionului. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la   reorganizarea  prin  fuziune  (absorbție)  a  unor  instituţii  de
învăţământ”   a fost  elaborat  în conformitate cu art. 15 alin. (1)  lit. e),  art. 21 alin. (1),  art. 141 alin.
(1) lit.  j) din  Codul Educației nr. 152/2014  şi în temeiul  analizei   situației  actuale a perspectivei
dezvoltării  instituţionale,  declinului  demografic  prin micşorarea  contingentului  de elevi,  creşterea
deficitului bugetar,  precum şi imposibilitatea asigurării instituţiei cu cadre didactice calificate/tineri
specialişti. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la   reorganizarea  prin  fuziune  (absorbție)  a  unor  instituţii  de
învăţământ”  prevede  şcolarizarea  elevilor  din  satul  Oneşti   în  gimnaziul  Ţigăneşti,   asigurarea
transportării  lor  în  condiţii  de  securitate  tur-retur  pe  tot  parcursul  anului  de  studii,  organizarea
procesului educaţional în noi condiţii şi  asigurării  prioritar a calităţii  instruirii, gestionarea raţională
a resurselor materiale, financiare şi umane în acest scop. 

4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la   reorganizarea  prin  fuziune  (absorbție)  a  unor  instituţii  de
învăţământ”  nu va necesita cheltuieli suplimentare.  Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor
planificate pentru retribuirea muncii pentru anul 2022 şi 2023. 

5.  Modul  de  încorporare  a  proiectului  în  sistemul  actelor  normative  în  vigoare  și  actelor
administrative ale autorității
Urmare  a  aprobării  prezentului  proiect  nu  va  fi  necesară  abrogarea  altor  decizii  ale  Consiliului
raional. 
6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul   deciziei  a  fost   avizat  de  către  vicepreședintele  raionului,  Direcţia  generală  educaţie,
Serviciul juridic, secretară interimară a 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. Constatările 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.

Şefa Direcţiei  generale  educaţie                                   Lucia CACIUC

http://www.crstraseni.md/

