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NOTA  INFORMATIVĂ 
 la proiectul Deciziei Consiliului raional Străşeni ”Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei învăţămînt”    
 

 I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
      Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei învăţămînt”  a fost elaborat de Direcţia învăţămînt  ca urmare a adoptării 
Deciziei Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017 prin care a fost adoptată o nouă 
organigramă  şi statele de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. Noua 
organigramă a generat unele modificări în structura Direcţiei învăţămînt, schimbarea denumirilor 
subdiviziunilor Direcţiei şi instituirea unui nou serviciu „Serviciul transport şcolar ” cu 9 unităţi 
de personal. În rezultatul modificărilor operate  apare necesitatea aprobării unui nou regulament 
al Direcţiei învăţămînt. 
     Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei învăţămînt” a fost elaborat în scopul asigurării concordanţei acestuia cu 
Decizia nominalizată, cu  prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 
iulie 2014 şi Hotărîrii Guvernului nr. 404 din 16 iunie 2015 ”Cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în 
domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia”, publicat la  26.06.2015 în Monitorul 
Oficial  nr. 161-165,  art. nr. 451 şi sporirii eficienţei şi utilităţii publice  maxime a funcţionării 
Direcţiei învăţămînt şi a instituţiilor de învăţămînt din subordine de toate tipurile.  Prin urmare, 
în vederea asigurării eficienţei managementului  organizaţional al direcţiei, stabilirii atribuţiilor 
de serviciu pentru angajaţi se propune  aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei învăţămînt. 
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
     Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei învăţămînt„ conţine în anexă Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei învăţămînt”, care reglementează detaliat modul de organizare a activităţii, 
misiunea Direcţiei, funcţiile de bază, principiile şi drepturile acesteia. Regulamentul conţine 4 
capitole şi 37 puncte . 

STRUCTURA 
Direcţiei învăţămînt  Străşeni 

 I. Conducerea organului local de specialitate în domeniul învățămîntului: 
 Şef  Direcţie învăţămînt                  - 1 

 
          II. Secţia politici educaţionale şi management  

 Sef adjunct direcţie-şef secţie        - 1 
 Specialist  principal                      -  4 
 Specialist superior                           - 1 
 Specialist                                         - 2 
                                                               

         III. Serviciul management al resurselor umane 
 Specialist principal                          - 1 

                                                     
         IV.  Serviciul economico-financiar 

 Şef serviciu                                        - 1 
 Specialist principal                            - 1  
                                                                   
 Secretar al conducătorului                 - 1 
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Pe lîngă Direcţia învăţămînt activează servicii fără statut de persoană juridică cu personal angajat 
contractual 

                Servicii pe lîngă  Direcţia învăţămînt 
          I. Serviciul management al curriculumului şi formare profesională  

 Şef serviciu                                        - 1 
 Specialist coordonator                       - 2 
 Specialist                                            - 2 
 Şofer                                                   - 1 
                                                               

         II. Contabilitatea centralizată 
 Contabil  şef                                      - 1 
 Contabil-şef adjunct                          - 1 
 Contabil                                             - 6 
                                                             

         III. Serviciul de asistenţă psihopedagogică 
 Şef serviciu                                                             - 1 
 Pedagog educaţie preşcolară                                  - 1 
 Pedagog învăţămînt primar şi secundar general    - 1 
 Psiholog                                                                   - 2 
 Psihopedagog                                                          - 1,5 
 Logoped                                                                   - 1 
 Şofer                                                                        - 1 
 Îngrijitoare de încăperi                                           - 0,5 

                                                               IV. Serviciul transport şcolar 
 Inginer – mecanic                          - 1  
 Şofer autobuze şcolare                  - 8 

                                        
                 
     Prin implementarea Regulamentului se urmăreşte eficientizarea managementului educaţional, 
prestarea serviciilor educaţionale de calitate, sporirea responsabilităţii funcţionarilor publici şi 
angajaţilor în serviciile pe lîngă Direcţie în executarea atribuţiilor de serviciu. 
III. Fundamentarea economico-financiară 
     Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile vor fi 
efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii pentru anul 2017 în bugetul 
Direcţiei învăţămînt. 
IV. Impactul proiectului 
     Proiectul va avea un impact semnificativ în organizarea activităţii direcţiei şi pentru 
asigurarea şi garantarea profesionalismului şi responsabilităţii funcţionarilor angajaţi. 
V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare  şi actelor 
administrative ale autorităţii 
      Urmare a aprobării prezentului proiect va fi necesar aprobarea deciziilor Consiliului raional 
nr. 4/18 din 24 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei învăţămînt” și 1/8 din 28 septembrie 2012 ”Cu privire la modificarea 
Deciziei Consiliului raional nr. 1/8 din 24 februarie 2012. 
VI  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   Direcţiei învăţămînt Străşeni                                 Iulia  CERTAN 

http://www.crstraseni.md/



