
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                        СТРЭШЕНЬ  

       
                                                                                                                              

           
DECIZIE  nr. 

din    25    august 2017 
 

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  
pentru activitate în noul an de studii 2017 - 2018 
 
          În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
art. 4(2) lit. g1) al Legii 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă cu modificările ulterioare, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 
152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile 
copilului, Hotărîrii Guvernului  nr. 606 din 26 iulie 2017 ”Cu privire la pregătirea 
instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2017-2018”,  Deciziei Consiliului 
raional nr. 2/2 din 26 mai 2017 ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de 
învățământ pentru activitate în noul an de studii 2017-2018”, examinând informaţia 
prezentată de Direcţia învăţământ, Consiliul raional  DECIDE: 
 
       1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna Iu. Certan, şef al Direcţiei 
învăţămînt   privind  pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul de 
studii 2017 - 2018. 
      2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) în comun cu managerii de 
instituţii şi se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi: 
 să asigure funcționalitatea instituțiilor de învățămînt pe tot parcursul anului de 

studii; 
 să întreprindă acţiunile de rigoare privind valorificarea resurselor financiare, 

materiale și umane întru realizarea  unui proces educaţional de calitate. 
 să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind  

utilizarea  raţională a resurselor financiare şi materiale,  păstrarea şi gestionarea 
raţională a bunurilor publice; 

 să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte şi şcolarizării tuturor 
copiilor cu vîrstă de  7–16 ani; 

 să organizeze și să coordoneze activitatea instituțiilor de învățămînt privind 
completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art. 51 din Codul educației 
al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, pentru a asigura utilizarea 
rațională și eficientă a mijloacelor publice; 

 să asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din 
instituţiile de învăţămînt din subordine şi a copiilor din familiile socialmente 
vulnerabile, în conformitate cu actele normative în vigoare; 

 să asigure completarea fondului de carte a bibliotecilor şcolare;  



 să asigure transportarea elevilor și cadrelor didactice la şcolile de circumscripţie pe 
parcursul întregului an de studii; 

 să creeze condiţii pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale 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 necesități; 

 să asigure asistenţa metodică pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional 
în noul an şcolar în conformitate cu actele normativ-legislative, avînd ca bază 
curricula modernizată; 

 să organizeze desfăşurarea concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt 
pentru noul an de studii 2017 - 2018” cu totalizare pînă la  01 octombrie 2017 şi să 
stimuleze instituţiile de învăţămînt învingătoare în conformitate cu Regulamentul 
de concurs; 

 să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   
condiţiile de muncă şi trai a tinerilor specialişti repartizaţi în teritorii şi să asigure  
indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţie; 

 să asigure pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru perioada rece a anului şi 
pentru funcţionalitate pe parcursul întregului an de studii. 

    3. Direcţia finanţe (V. Manoli): 
 să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie, a achiziţionării de combustibil, a 

consumului de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele 
mijloacelor prevăzute în acest scop; 

 să asigure finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt 
aflate la întreţinere din bugetul raional. 

     4.  Se desemnează responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii 
vicepreședintele raionului (I. Ursu) și șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan). 
     5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor 
prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 
 
 
 
 
Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________ 
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU 
 
 
VIZAT: 
Vicepreședintele raionului                      I. Ursu 
Direcția învățămînt                                  Iu. Certan         
Direcția învățămînt                                  V. Manoli 
Serviciul juridic                                        I. Malic  




