
                                                                                                                              

REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ  

       

proiect                   
DECIZIE  nr. 2/                                         

din       mai    2018 

 

Cu privire la acţiunile de pregătire a 

instituţiilor de învăţămînt pentru activitate  

în noul an de studii 2018-2019 

 

În conformitate cu prevederile  art. 43, 46 a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 

nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4(2) lit. g
1
) al Legii 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 

decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educației al Republicii Moldova 

nr.152 din 17 iulie 2014, în scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituțiilor 

de învățămînt de toate nivelurile pentru noul an de studii, examinînd informaţia prezentată 

de către Direcţia învăţămînt, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă  Planul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru 

funcţionare în noul an de studii 2018 - 2019, conform anexei nr. 1. 

     2.  Se aprobă  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului raional 

,,Cea mai pregătită instituție de învățămînt pentru noul an de studii 2018-2019”, conform 

anexei nr. 2. 

     3.  Se aprobă  Devizul de cheltuieli al concursului raional „Cea mai pregătită instituţie 

de învăţămînt pentru noul an de studii 2018 - 2019”, conform anexei nr. 3. 

     4.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan): 

- să monitorizeze și să asigure finalizarea executării lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de 

învăţămînt din subordine și pregătirea lor pentru activitate în noul an de studii pînă la 25 

august 2018, utilizînd în acest scop toate resursele materiale, financiare şi umane necesare; 

- să execute Planul de acțiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt, cu  respectarea 

termenelor stabilite și să informeze periodic președintele raionului  despre derularea 

realizării acestuia şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar; 

- să asigure funcționalitatea instituțiilor de învățămînt din subordine pe tot  parcursul 

anului de studii; 

- să asigure procesul educaţional cu cadre didactice calificate în toate instituţiile de 

învăţămînt şi să le atribuie tinerilor specialiști indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de 

legislaţia în vigoare; 

- să elaboreze pînă la 01 septembrie 2018 Proiectul reţelei de clase şi a contingentului de 

elevi a instituţiilor de învăţămînt general pentru anul de studii 2018 – 2019, raționalizînd 

numărul de clase; 

- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul școlarizării tuturor copiilor cu vîrsta de 7-16 

ani; 

- să asigure organizarea alimentației elevilor claselor I-IV și a celor din familii socialmente 

vulnerabile în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; 



- să întreprindă măsurile de rigoare în scopul incluziunii elevilor cu cerințe educaționale 

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 necesitățile individuale; 

- să organizeze recepţia instituţiilor de învăţămînt  către noul an de studii pînă la 25 august 

2018  de către comisii speciale;  

- să desfăşoare concursul raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an 

de studii 2018 - 2019”, cu totalizarea și premierea învingătorilor în cadrul sărbătorii 

profesionale ,,Ziua lucrătorului din învățămînt”. 

     5.  Direcția învățămînt (I. Certan) în comun cu Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale (N. Sîrbu) să monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi 

capitală a instituţiilor de învăţămînt. 

     6. Se pune în sarcina Direcției învățămînt  (I. Certan), Direcţiei finanţe (V. Manoli): 

- să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt pentru efectuarea reparaţiilor curente şi 

capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, 

gaze naturale şi apă,  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop; 

- să asigure finanțarea, pe bază de cost standard per elev, a instituțiilor de învățămînt 

general din subordine. 

     7. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice  locale de nivelul unu: 

- să asigure finanțarea instituțiilor de învățămînt preșcolar pentru efectuarea reparaţiilor 

curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei 

electrice, termice, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop; 

-  să asigure pînă la 15 august 2018 pregătirea instituţiilor preşcolare din subordine pentru 

funcţionare în noul an de studii; 

-  să stabilească relaţii de parteneriat cu  diverse organizaţii  în vederea obţinerii unei 

finanţări suplimentare, conform legislației, pentru pregătirea instituţiilor preşcolare; 

-  să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor copiilor din 

localitate. 

    8. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreşedintelui raionului (I. Ursu).   

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                   ___________________ 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina Rusu  

Avizat: 

 

 

AVIZAT: 

Serviciul juridic                                     Ion  MALIC 

Vicepreședinte al raionului                    Ion     URSU 

Direcția învățămînt                                Iulia   CERTAN 

Direcția finanțe                                      Vera   MANOLI 

Direcţia economie                                  Nicolae SÎRBU 

construcții și                                       

politici investiționale 



                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa  nr.1 

                                                                                                                                                                                                                                    la Decizia Consiliului raional  Străşeni 

                                                                                                                                                                                                                                       nr.  2/       din             2018         

 

Planul de  acţiuni  privind  pregătirea  instituţiilor  de învățămînt pentru activitate  în  noul  an  de  studii  2018-2019 

 

I. Reparaţia  instituţiilor  de  învăţămînt  şi  asigurarea  bazei  materiale 

Nr. Activități planificate Termen Responsabili 

1 Examinarea chestiunii „Pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru noul an de 

studii” în cadrul şedinţelor Consiliului raional. 

mai-august         

2018 

Direcția învățămînt 

Managerii instituţiilor 

2 Familiarizarea cu Regulamentul de participare la Concursul „Cea mai pregătită 

instituţie de învăţămînt  pentru noul an de studii 2018 - 2019” 

mai-iunie 

2018 

Direcţia  învăţămînt, 

Managerii instituţiilor 

3 Alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, bugetele locale pentru 

renovarea instituțiilor, procurarea  mobilierului, tehnicii de calcul, etc  

mai-august 

2018 

Direcţia învăţămînt. Direcția finanțe 

Managerii instituţiilor 

4 Îndeplinirea Planului de acţiuni privind pregătirea către autorizarea sanitară iunie-august 

2018 

Direcțâia învățămînt 

Managerii instituţiilor 

5 Asigurarea securității şi crearea unui mediu protectiv educațional tuturor elevilor. iunie-august 

2018 

Managerii instituţiilor 

6 Achiziţionarea materialelor de construcție. aprilie-iunie Direcţia învăţămînt 

Managerii instituţiilor 

7 Achiziţionarea produselor alimentare pentru alimentaţia copiilor. iulie-august 

2018 

Direcţia învăţămînt 

Managerii instituţiilor 

8 Asigurarea instituţiilor de învăţământ din raion cu manuale. iulie-august 

2018 

Direcţia  învăţămînt 

Managerii instituţiilor 

9 Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cea mai pregătită instituţie de 

învăţămînt din raion pentru noul an de studiu 2018 - 2019”. 

august 

2018 

Direcţia  învăţămînt 

 Comisia de evaluare 

10 Totalizarea Concursului „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an 

de studii 2018 - 2019”. 

octombrie 

2018 

Direcţia  învăţămînt 

 Comisia de evaluare 

 

II. Pregătirea pentru perioada toamnă - iarnă  

Nr. Se preconizează Termenii Responsabili 

1 Evaluarea și asigurarea funcționării cazangeriilor şi sistemelor de încălzire. Pe parcursul 

anului 

Managerii instituțiilor 

 Serviciile desconcentrate abilitate 

Direcția învățămînt 



2 Evaluarea oportunităţilor reutilării și renovării cazangeriilor.   Pe parcursul 

anului 

Managerii instituțiilor 

Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale 

3 Monitorizarea procesului de eficientizare a energiei termice a instituţiilor de 

învăţământ. 

iunie-octombrie 

2018 

Managerii instituțiilor 

Consiliul raional 

Direcţia  învăţămînt  

4 Achiziţionarea combustibilului pentru perioada rece a anului. august-

septembrie 

Managerii instituțiilor 

Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale 

5 Monitorizarea stocării combustibilului pentru perioada  rece  a anului. Pe parcursul 

anului 

 Direcţia învăţămînt, 

 Managerii instituțiilor 

6 Evaluarea respectării normelor de securitate a muncii în edificiile de bază şi 

auxiliare ale instituţiilor. 

august 

2018 

Managerii instituțiilor 

 Serviciile desconcentrate abilitate 

7  Asigurarea verificării cazangeriilor şi testarea operatorilor la gaze din instituţiile 

de învăţămînt conform graficului stabilit. 

septembrie 

2018 

Direcţia economie, construcții și politici 

investiționale 

 Direcţia   învăţămînt  

 Managerii instituțiilor 

 Serviciile desconcentrate abilitate 

8 Monitorizarea procesului de asigurare a condiţiilor sanitaro-igienice de activitate a 

instituţiilor de învăţămînt şi soluţionarea incoerenţelor curente. 

Pe parcursul 

anului 

Centrul de Sănătate Publică 

III. Activitatea cu cadrele didactice 

Nr. Se preconizează Termen Responsabili 

1 Stabilirea necesităţii  de cadre în raion și prezentarea ofertei la Ministerul 

Educaţiei, Culturii și Cercetării  pentru repartizarea tinerilor specialişti. 

februarie 2019 Direcţia  învăţămînt 

2 Participarea la Tîrgul locurilor de muncă pentru angajarea pedagogilor în câmpul 

muncii. 

martie 2019 Direcţia  învăţămînt 

3 Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continuă. Pe parcursul 

anului 

Direcţia  învăţămînt 

4 Organizarea seminarelor teoretico-practice cu managerii instituţiilor de 

învăţământ orientate spre  creşterea  profesionalismului cadrului didactic. 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia  învăţămînt 

5 Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice la disciplinele de studii. august 2018 Direcţia  învăţămînt 

6 Pregătirea şi desfăşurarea conferinţei pedagogice. august 2018 Direcţia  învăţămînt 

 



                                          Anexa nr. 2 

 la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                                     nr. 2/       din               2018       

 

Regulamentul 
privind desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită instituţie de învăţămînt 

pentru noul an de studii 2018-2019” 

 

Obiectivele concursului: 

 Concursul va contribui la crearea condiţiilor optime de funcţionare a 

instituţiilor de învăţămînt general din raion, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, 

stabilirea relaţiilor de parteneriat în domeniu. 

Concursul are următoarele obiective:  

- stimularea raţionalizării utilizării resurselor alocate (proprii şi centralizate); 

- ridicarea prestigiului instituţiilor de învăţămînt în comunitate; 

- stimularea experienţelor de modernizare a instituţiei; 

- determinarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt în noul an de 

studii; 

- asigurarea pregătirii calitative şi la timp a unităţilor de învăţămînt pentru noul 

an de studii; 

- asigurarea unui mediu educațional  protectiv fiecărui copil/elev. 

 

Criterii de apreciere 
1. Nivelul de pregătire a sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor 

didactice, grupurilor sanitare, cantinelor, holurilor, blocurilor de studii. 

2. Asigurarea securității și protecției tuturor copiilor/elevilor în mediul 

educațional. 

3. Asigurarea cu mobilier, tehnică de calcul şi mijloace didactice, respectarea 

normelor ergonomice. 

4. Starea sistemelor de iluminare și încălzire a instituțiilor. 

5. Starea sistemelor de apeduct și canalizare, respectarea normelor sanitaro-

igienice. 

6. Nivelul pregătirii de funcţionare a blocului alimentar (numărul de copii ce vor 

fi alimentaţi, inclusiv din familiile social vulnerabile). 

7. Pregătirea sălii şi terenului de sporturi, dotarea cu inventar de specialitate. 

8. Amenajarea teritoriului aferent instituţiei şi a spaţiilor recreaţionale. 

9. Îngrădirea teritoriului instituțiilor. 

10. Corespunderea fondului de carte a bibliotecilor şcolare cerinţelor-tip. 

11.  Prezenţa şi funcţionarea laboratoarelor, asigurarea cu tehnică de calcul,  

respectarea normelor sanitare de activitate în ele, conexiune la reţeaua 

„Internet”. 

12.  Amenajarea, dotarea şi funcţionalitatea cabinetului metodic a managerului. 

13.  Amenajarea, dotarea centrelor de resurse pentru copiii cu nevoi speciale. 

14.  Examinarea medicală a colectivului profesoral şi a personalului adiacent. 

15.  Asigurarea instituţiei cu cadre didactice. 

16.  Asigurarea respectării regulilor de protecţie civilă. 



17.  Evidenţa şi calitatea actelor educaţionale ale unităţii şcolare. 

 

 

Participarea la concurs 

 

I. La concurs vor participa instituţiile de învăţămînt general din raion.  

II. Aprecierea se va efectua pentru 3 categorii de instituţii şi 1 nominaţie:  

1. Instituţii preşcolare 

2. Gimnazii 

3. Licee  

4. Nominaţia: Cel mai securizat mediu școlar (grădinițe, gimnazii, licee) 

                 

Premierea învingătorilor: 

 

   Pentru instituţiile de învăţămînt învingătoare în concurs se vor acorda diplome şi 

premii băneşti: 

- locul I    – 4600 lei; 

- locul II   – 3600 lei; 

- locul III  – 2600  lei. 

     -   Nominaţia:  Cel mai securizat mediu școlar (grădinițe, gimnazii, licee)     

                            (1200 lei x 3)    

- diplome de menţiune 

 

Desfăşurarea concursului: 

 

Concursul se va desfăşura în perioada 20 august - 20 septembrie 2018 

 

Premierea învingătorilor 

 

 Premierea învingătorilor va avea loc în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua 

lucrătorului din învățămînt”. 

 

 

Finanţarea concursului: 

 

      Concursul va fi finanţat din mijloacele financiare planificate în bugetul Direcţiei  

învăţămînt  după totalizarea rezultatelor concursului şi desemnarea învingătorilor de 

către comisia specială instituită prin dispoziția Președintelui raionului . 

 



                                      Anexa nr. 3 

 la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                                           nr. 2/       din            mai     2018 

        

 

 

 

 

 

Devizul  

de cheltuieli privind desfăşurarea concursului raional „Cea mai  pregătită  

instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2018-2019” 

 

 

 

Total                                                                                  -   36 000  lei 

 

- inclusiv: 

 

 

I. Instituţii de învăţămînt de toate tipurile (grădinițe, gimnazii, licee): 

         

 

Locul  I       3  x    4600 lei  =   13800 lei; 

Locul  II      3  x    3600 lei  =   10800 lei; 

Locul  III     3 x     2600 lei  =   7800 lei; 

 

 

II. Nominaţia:  Cel mai securizat mediu școlar (grădinițe, gimnazii, licee)                

 

3  x   1200    =   3600 lei 

 

    III.       Procurarea diplomelor de menţiune    -   100 lei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la acțiunile de pregătire a instituţiilor de 

învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2018 – 2019” 
 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite       

     Prezentul proiect a fost elaborat de către Direcția de învățămînt în temeiul 

prevederilor  art. 43, 46 a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanțele publice locale, art. 4(2) lit. g
1
) al Legii 435-XVI din 28 decembrie 2006 

privind descentralizarea administrativă cu modificările ulterioare, Legii nr. 338-XIII 

din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educației al Republicii 

Moldova nr.152 din 17 iulie 2014.  

      Scopul proiectului dat este buna organizare a procesului de pregătire a 

instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile pentru noul an școlar. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

     Proiectul de Decizie prevede realizarea Planului de acțiuni privind pregătirea 

instituţiilor de învăţămînt pentru funcţionare în noul an de studii 2018 – 2019, care 

va contribui la asigurarea bazei materiale și didactice, pregătirea instituțiilor către 

perioada rece a anului, școlarizarea și incluziunea elevilor cu cerințe educaționale 

speciale, organizarea alimentației gratuite a elevilor claselor I-IV, etc.  

     Anexele la proiect conțin Regulamentului și  Devizului de cheltuieli privind 

organizarea și desfășurarea Concursului raional ,,Cea mai pregătită instituție de 

învățămînt pentru noul an de studii 2018-2019”, aprobarea  acestor documente vor 

contribui la ridicarea prestigiului instituţiilor de învăţămînt în comunitate și la 

asigurarea pregătirii calitative şi la timp a unităţilor de învăţămînt pentru noul an de 

studii; 

      Proiectul propune identificarea și utilizarea eficientă a surselor bugetare întru  

crearea condițiilor optime pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional în 

instituțiile de învățămînt în condițiile social - economice actuale, în contextul 

promovării reformelor în sistemul educațional. 

III. Fundamentarea economico – financiară 

Cheltuielile pentru implementarea deciziei vor fi efectuate în limita mijloacelor 

planificate în buget în acest scop. 

IV. Impactul proiectului 

     Proiectul va avea un impact semnificativ în buna pregătire a instituțiilor de 

învățămînt către noul an de studii 2018-2019, întru asigurarea unei educații de 

calitate. 

V. 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. 

 

Şef al  Direcţiei învăţămînt                                             Iulia CERTAN 


