
 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. 1/
                                                 din       martie  2022   

                                                                                                             PROIECT
Cu  privire la  trecerea unor  instituţii
de învăţământ gimnazial la autonomie 
financiară         
            
     În scopul realizării Planului de raţionalizare instituţională şi optimizare a mijloacelor
financiare, în  temeiul  prevederilor  art.  43,  art.  46  din  Legea  nr.  436/2006  privind
administrația publică locală, cu modificările 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, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
     1. Se  acceptă,  începând  cu  01  iulie  2022,  trecerea  la  autonomie  financiară  a
următoarelor  instituţii de învăţământ:
Gimnaziul Pănăşeşti 
Gimnaziul Recea   
Gimnaziul „Valentin Slobozenco” Micăuţi
Gimnaziul Căpriana 
Gimnaziul Codreanca 
Gimnaziul Rădeni.
     2.  Instituţiile  nominalizate  în  pct.1  al  prezentei  decizii  vor  activa  în  temeiul
Statutului avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobat de Ministerul Justiţiei.
     3. Directorii instituţiilor de învăţământ:
- vor elabora şi aproba la ședinţele Consiliilor de administraţie propriile regulamente de
organizare  şi  funcţionare  a  instituţiilor,  în  conformitate  cu  Regulamentul-tip  de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II,
aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 235/2016;
-  vor  efectua  cheltuieli  în  limitele  alocaţiilor  bugetare  şi  în  scopuri  strict  legate  de
activitatea instituţiilor de învăţământ şi îşi vor asuma angajamente bugetare;
- vor stabili, în limitele volumului de cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ, reţeaua de
clase şi elevi, statul de personal, schema de încadrare a personalului instituţiei şi le vor
prezenta spre aprobare Direcţiei generale educaţie şi cultură şi Inspectoratului de Stat al
Muncii;
-  vor elabora şi prezenta rapoarte pe suport de hârtie şi în sistemul informaţional la
Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională
de Asigurări în Medicină, pentru monitorizare, semnare, aprobare, publicare;
- vor dispune de contabilitate proprie;
- vor deschide conturi bancare în sistemul trezorerial în mod independent;
- vor dispune de ştampilă şi blanchete cu antet.
     4.  Instituţiile  de  învăţământ  nominalizate  în  pct.  1  al  prezentei  decizii  vor  fi
înregistrate la oficiile teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice, conform cadrului legal.



     5. Direcţia generală educaţie şi cultură: 
-   va  crea  comisii  de  predare-primire  a  bunurilor  materiale  şi  ale  documentaţiei
contabile,  în  scopul  organizării  şi  desfăşurării  procesului  de  atribuire  a  rolului  de
executor secundar de buget instituţiilor menţionate;
-  va  recalcula  alocaţiile  pentru  serviciul  contabil  al  instituţiilor  de  învăţământ
nominalizate  în  pct.  1  şi  va  prezenta  Direcţiei  finanţe  propuneri  de  modificare  a
unităţilor de personal din cadrul acestora, precum şi calculele necesare la definitivarea
proiectului de buget pentru anul 2022;
- va prezenta Direcţiei finanţe un exemplar al Actului de predare-primire, propuneri de
modificare a indicilor de buget pentru fiecare instituţie.
     6. Direcţia generală educaţie şi cultură va asigura instruirea directorilor de instituţii
şi a contabililor privind activitatea în condiţii de autonomie financiară.
     7. Direcţia finanţe va asigura finanţarea cheltuielilor respective în limita alocaţiilor
bugetare  strict  conform  destinaţiei,  în  funcţie  de  suma  transferurilor  cu  destinaţie
specială primite de la bugetul de stat pe perioada de gestiune, alte alocaţii din bugetul
raional, venituri provenite din prestarea contra plată a serviciilor educaţionale, granturi,
sponsorizări şi donaţii. 
     8. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii  şeful
Direcţiei generale educaţie şi cultură.
     9.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune în  seama
vicepreşedintelui raionului.
     10. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat ala actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina RUSU

VIZAT:
Serviciul juridic                                                           
Vicepreședinte al raionului                                          
Direcţia generală educaţie şi cultură                            
Direcția finanțe                                                            



Notă informativă
privind trecerea unor instituții de învățămînt gimnazial la autonomie financiară

     Direcția generală educație și cultură solicită dispunerea trecerii la autonomie financiară a 6 unități
școlare, începând cu 01 iulie 2022.
     În anul de studii 2021-2022 sistemul educațional raional include 26 instituții de învățămînt secundar
general de stat finanțate conform Hotărîrii Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în baza de cost
standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților
publice locale de nivelul al doilea.
    Începînd cu anul 2013, în raionul Strășeni activează 12 instituții de învățămînt general, care și-au
asumat rolul de executor secundar de buget. Experiența pozitivă a unităților de învățămînt în cauză
(resursele  financiare  se  repartizează  de  către  administrația  instituției,  conform  normelor  de
funcționalitate  a  instituției  de  învățămînt  în  conformitate  cu  Programul  de  dezvoltare  a  instituției
elaborat pentru o perioadă de 5 ani; se asigură transparența execuției eficiente a resurselor bugetare
alocate  conform  formulei  per  elev;  apare  posibilitatea  reală  de  implicare  a  părinților,  elevilor,
comunității  locale  în  gestionarea  eficientă  a  resurselor  financiare  alocate;  perfecționarea  la  elevi  a
competențelor antreprenoriale și atitudinii responsabile față de bunurile comune, avutul școlii, etc.) a
motivat  colectivele  a  6  instituții  de  învățămînt  șă  opteze  pentru  trecerea  la  autonomia  financiară,
începînd cu 01 ianuarie 2022.

Gimnaziul Pănășești
     Capacitatea de proiect a instituției, conform pașaportului tehnic,este de 260 locuri. Nu este instituție
tip, în instituție spații neutilizate nu sunt.
     Procesul educațional se realizează în limba româna. Numărul mediu de elevi în instituție, în ultimii
trei ani de școlaritate, este după cum urmează:
2019/2020  -  249 elevi;
2020/2021  -  227 elevi;
2021/2022  -  212 elevi.
     Situația demografică este în scădere, caracteristic și pentru alte localități din raion, motivul fiind
migrația.
     Bugetul instituției pentru anul financiar 2020 a fost îndeplinit la 98,7%, inclusiv: aprobat 3496,0
mii lei; precizat 3548,9 mii lei;  executat 3503,9 mii lei. Instituția activează fără deficit bugetar.

Gimnaziul Recea
     Gimnaziul Recea este o instituție de învățămînt secundar general tip, cu o capacitate de proiect de
640 locuri. După lichidarea gimnaziului din s. Ghelăuza, a primit statut de școală de circumscripție.
     Numărul mediu de elevi în ultimii trei ani de studii variază, și anume:
2019/2020  -  252 elevi;
2020/2021  -  246 elevi;
2021/2022  -  242 elevi.
     Instituția de învățămînt este o școală simpatică, bine gospodărită, dotată atît cu mobilier școlar
modern, dar și cu tehnică computațională, softuri educaționale, etc. 
     Bugetul instituției pentru anul financiar 2020 a fost îndeplinit la 99,5%, inclusiv aprobat 3596,0 mii
lei; precizat 3865,6 mii lei; executat 3845,7 mii lei. 

Gimnaziul „Valentin Slobozenco”, Micăuți
     Gimnaziul „Valentin Slobozenco” este o instituție de învățămînt cu o capacitate de proiect de 624
locuri. 
     Evoluția populației școlare în ultimii trei ani de studii este cu dinamică pozitivă, respectiv:
 2019/2020  -  256 elevi;
 2020/2021  -  257 elevi;
 2021/2022  -  258 elevi.
     Gimnaziul  dispune de două blocuri  de studii  cu spații  școlare,  cabinete  dotate  cu televizoare
conectate  la  internet,  bibliotecă dotată  cu masă de ședințe  și  calculator,  sala  de festivități,  cabinet
medical, etc.  Baza materială este apreciată ca bună cu mijloace de instruire utile și mobilier nou pentru
clasele mici.



     Bugetul instituției pentru anul financiar 2020 a fost îndeplinit la 99,7%, inclusiv: aprobat 3657,1
mii lei; precizat 3872,1 mii lei; executat 3859,5 mii lei. 

Gimnaziul Căpriana
     În inima codrilor, în centrul unei localități pitorești, este amplasată instituția de învățămînt mediu
general Căpriana. Capacitatea de proiect a acestei instituții, conform pașaportului tehnic, este de 420
locuri. 
     Numărul mediu de elevi în ultimii trei ani de studii variază, și anume:
2019/2020  -  199 elevi;
2020/2021  -  208 elevi;
2021/2022  -  205 elevi.
     Bugetul instituției pentru anul financiar 2020 a fost îndeplinit la 99,7%, inclusiv: aprobat 2952,7
mii lei; precizat 3278,1 mii lei; executat 3267,9 mii lei. 

Gimnaziul  Codreanca
     Gimnaziul Codreanca este o instituție educațională cu statut de școală de circumscripție. Conform
pașaportului tehnic, capacitatea de proiect este de 640 locuri. 
     Procesul educațional se realizează în limba româna. Numărul mediu de elevi în instituție, în ultimii
trei ani de școlaritate, este după cum urmează:
2019/2020  -  254 elevi;
2020/2021  -  258 elevi;
2021/2022  -  251 elevi.
     Baza tehnico-materială este bine asigurată, avînd în dotație 42 de calculatoare, 2 table interactive,
proiectoare, televizoare, etc. Școala este dotată cu mobilier școlar modern, care corespunde normelor
conform vîrstei elevilor.
     Bugetul instituției pentru anul financiar 2020 a fost îndeplinit la 98,5%, inclusiv: aprobat 3636,2
mii lei; precizat 3759,9 mii lei; executat 3704,1 mii lei. 

Gimnaziul Rădeni
     Gimnaziul Rădeni este una din cele mai mari instituții  de învățămînt ca spațiu, capacitatea de
proiect, conform pașaportului tehnic, este de 1176 locuri. În Gimnaziul Rădeni își fac studiile copii din
patru localități: Zamcioji, Rădeni, Drăgușeni și Greblești. Zilnic, din cei 353 de elevi, 165 de elevi se
deplasează  în  siguranță  cu  transportul  școlar.  Activitatea  instructiv-educativă  în  gimnaziu  este
asigurată de cadre didactice bine pregătite,  majoritatea fiind deținători  de grade didactice,  participă
activ la formări și traininguri.
     Avînd în vedere situația demografică alarmantă din ultimii ani, evoluția retelei școlare este ușor în
descreștere:
2019/2020  -  366 elevi;
2020/2021  -  360 elevi;
2021/2022  -  359 elevi.
     În  ultima  perioadă  baza  tehnico-materială  a  gimnaziului  s-a  îmbunătățit  prin  procurarea
mobilierului  școlar,  tehnicii  de calcul,  conexiune  la  reteaua  Wi-fi,  reparația  și  renovarea terenului
aferent.
     Bugetul instituției pentru anul financiar 2020 a fost îndeplinit la 97,7%, inclusiv: aprobat 4909,1
mii lei; precizat 5047,3 mii lei; executat 4931,2 mii lei. 

 

Șeful Direcției generale educație și cultură                                                          



Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la trecerea unor instituţii de învăţământ

gimnazial la autonomie financiară”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia  generală educaţie şi cultură. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea  proiectului „Cu privire la trecerea unor instituţii de învăţământ gimnazial la
autonomie financiară” a fost impusă de demersurile instituţiilor de învăţământ privind
solicitarea trecerii la autonomie financiară a acestora. 
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  trecerea  unor  instituţii  de  învăţământ  gimnazial  la
autonomie financiară” prevede eficientizarea procesului de gestionare a banilor publici
la  nivel  instituţional,  asigurarea  libertăţilor  directorilor  de  instituţii  în  finanţarea
obiectivelor  pe  priorităţi  în  conformitate  cu  Programul  perspectiv  de  dezvoltare  a
învăţământului la nivel local.  
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  de  decizie  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 finanţe,  Direcţia generală educaţie şi cultură, 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. 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.

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru
avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

    
Şef al Direcţiei generale educaţie şi cultură                                                          


