
NOTA INFORMATIVĂ  
la proiectul de decizie „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  

pentru activitate în noul an de studii 2017 – 2018” 
                    

      I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

       Elaborarea proiectului propus este condiţionată de necesitatea: 
- identificării și utilizării eficiente a surselor bugetare pentru pregătirea 

instituțiilor către noul an de studii; 
- creării condițiilor optime pentru desfășurarea cu succes a procesului 

educațional în instituțiile de învățămînt pe tot parcursul anului de studii  2017-2018, 
în condițiile social-economice actuale, în contextul promovării reformelor în 
sistemul educațional; 

- prevenirii situațiilor de risc pentru viața și sănătatea copiilor și angajaților în 
instituțiile de învățămînt. 
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
       Proiectul prevede întreprinderea unor acțiuni care vor contribui la asigurarea 
condiţiilor optime pentru asigurarea procesului educaţional şi şcolarizării tuturor 
elevilor cu vîrste 7 – 16 ani, inclusiv şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 
crearea unei baze  materiale și didactice mai bune în toate instituţiile din subordine, 
asigurarea funcţionalităţii sistemelor de infrastructură în perioada rece a anului, 
asigurarea transportării elevilor și cadrelor didactice la şcolile de circumscripție, 
organizarea alimentaţiei elevilor în conformitate documentele de rigoare şi normele 
zilnice prevăzute pentru un elev, asigurarea tuturor elevilor cu manuale prin 
sistemul de închiriere.  
III. Fundamentarea economico-financiară 

 Calitatea serviciilor educaţionale depinde nu numai de gradul de dotare a unităţii 
de învăţămînt cu mijloace educaţionale şi didactice, dar și de condițiile de 
consolidare a  bazei tehnico-materiale.  
        În anul 2017 bugetul instituțiilor de învățămînt a constituit suma de 97 ml 200,2 
mii lei, dintre care s-a executat în primele 6 luni  54, 570,3 lei, ceea ce constituie 56, 
14%. 
       Pentru reparații capitale în bugetul instituțiilor s-a planificat suma de 1 ml 800,4 
lei, pentru reparații curente în bugetul instituțiilor s-a planificat suma de 1 ml 002,2 
lei. 
      Pentru reparaţii capitale în 11 instituţii s-au alocat surse financiare din 
componenta raională în sumă de 6083,0 mii lei: reparația acoperișului - 3 instituții, 
reparația sistemului de canalizare - 2 instituții, reparația sistemului de iluminare – 1 
instituție, a sistemului de încălzire – 1 instituție, schimbarea ferestrelor – 1 instituție, 
sala de sport – 1 instituție, blocul alimentar  - 1 instituție. 
       În 20 de instituții se efectuează reparații curente și capitale în sumă de 5 870,3 
mii lei din mijloacele soldului neutilizat în anul 2016. 
       În 7 instituții preșcolare (gr.  de copii Zamciogi,  Onești, nr. 1 Vorniceni, Saca, 
Voinova, Ciobanca, Micăuți)  se efectuează lucrări de reparație și renovare, dotare și 



reconstrucție din alocații suplimentare din proiectele cu Guvernul României și 
PNUD.  
IV. Impactul proiectului 
        Buna pregătire a instituțiilor de învățământ va contribui la asigurarea calității 
învățămîntului la toate treptele de şcolaritate, va fi mai atractiv prin diversitatea 
tehnologiilor educaţionale aplicate. 
V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare  şi 
actelor administrative ale autorităţii 
        Proiectul de Decizie ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  pentru 
activitate în noul an de studii 2017 – 2018” a fost elaborat în scopul realizării 
prevederilor Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, 
Hotărîrii Guvernului nr. 606 din 26 iulie 2017 ”Cu privire la pregătirea instituțiilor 
de învățămînt pentru anul de studii 2017-2018”,  Decizia Consiliului raional nr. 2/2 
din 26 mai 2017 ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt 
pentru activitate în noul an de studii 2017-2018” și a Ordinului Ministerului 
Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 ”Cu privire la implementarea Recomandărilor 
pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de 
învățămînt din Republica Moldova și asigurarea în termenele stabilite a procesului 
de pregătire a instituțiilor către noul an școlar”. 
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 ale proiectelor. 
 
      Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 
avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
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