
D E C I Z I E  nr. 5-11              

                                           din 06 decembrie 2018 

Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare din componenta raională 

a Direcţiei Învăţământ 

 În conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) al Legii privind Administraţia 

Publică Locală, Regulamentului privind repartizarea mijloacelor financiare din 

componenta raională a Direcţiei Învăţământ aprobat prin decizia nr.5-6 a Consiliului 

raional din 29 noiembrie 2012 şi în baza demersului şefului Direcţiei Învăţămînt, dl. 

Mîndru Nicolae, Consiliul raional DECIDE: 

           I. A trece la contul componentei raionale a Direcției Învățământ alocațiile 

bugetare nevalorificate de la: 

- IP L/T ”Ștefan cel Mare”- 4718 lei; 

- IP Gimnaziul Sămășcani – 502 lei; 

- IP Gimnaziul Pohoarna – 1297 lei; 

- IP CE Gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni – 971 lei; 

- IP Gimnaziul Alcedar- 80 805 lei. 

- IP Gimnaziul Olișcani – 110 871 lei 

Total:  199 164 le 

 II. A aloca mijloace financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ după 

cum urmează: 

1.1 IP liceul teoretic Cotiujenii Mari – 86 230 lei   pentru lucrările suplimentare 

din cadrul Proiectului Termoizolarea pereților exteriori a Blocului nr.2. 

1.2 Școala primară-grădiniță Șipca- 20 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor la 

gazele naturale. 

1.3 IP Complexul Educațional școală primară-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni – 

 31 000 lei pentru finisarea terasei, procurarea frigiderului și a unei uși; 

1.4 ”Autobuze școlare” – 49 000 lei – procurarea și instalarea camerelor video. 

1.5 Pentru tinerii specialiști – 93 600 lei  

- IP Gimnaziul Olișcani -12 883 lei; 

- IP CE Gimnaziul-grădiniță Salcia – 12 978 lei; 

- IP Gimnaziul Găuzeni – 14 223 lei; 

- IP Gimnaziul ”D. Matcovschi” Vadul Rașcov – 19 314 lei; 

- IP Gimnaziul Chipeșca – 20 009 lei; 

- IP Gimnaziul Climăuții de Jos – 14 193 lei. 

III.Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii dl. Mîndru Nicolae,  

şef  Direcţie Învăţământ. 

III.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de 

Specialitate  „Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”. 

Secretarul   

Consiliului   raional                                                                               L.Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                              V.Coreţchi 



Şef Direcţie Învăţămînt                                                                         N.Mîndru 

Şef Direcţie Finanţe                                                                               Iu.Prisăcari 

 

 

Notă informativă 

 

“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din componenta raională a Direcţiei Învăţământ” 

 

1.1-   IP liceul teoretic Cotiujenii Mari – 86 230 lei   pentru lucrările suplimentare 

din cadrul Proiectului Termoizolarea pereților exteriori a Blocului nr.2. 

1. Denumirea autorului. Proiectul a fost elaborat de Direcția Învățământ cu 

consultarea echipei manageriale a IP liceul teoretic Cotiujenii Mari, Direc’iei 

Finan’e. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite. În luna august 2018 s-a desfășurat procedura de achiziție publică COP 

la care învingător a devenit SCARTEH SRL. În perioada desfășurării lucrărilor 

s-au depistat neconformități și omiteri în lista de lucrări comise de Institutul de 

proiectări ”IPROCOM”.  La cererea administarției liceului, conform actului de 

constatare a grupului de lucru a liceului teoretic Cotiujenii Mari, Institutul de 

proiectări ”IPROCOM” a realizat modificările la proiectul de bază. 

3. Principalele prevederi ale proiectului. Acordarea sumei suplimentare pentru 

realizarea lucrărilor  din cadrul Proiectului Termoizolarea pereților exteriori a 

Blocului nr.2. 

4. Fundamentarea economico-financiară. Institutul de proiectări ”IPROCOM” a 

realizat modificările la proiectul de bază în sumă de 103 932 lei. În rezultatul 

negocierilor (conform Art.54 alin.4 al Legii 131 din 03.07.2015) cu SCARTEH 

SRL valoarea de deviz a liucrărilor suplimentare constituie 86 230 lei. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Este în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 şi 

Regulamentul privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta 

raională a Direcţiei Învăţământ, aprobat prin Decizia nr.5-6 a Consiliului raional 

din 29 noiembrie 2012. 

 

 1.2  Șsoala primară-grădiniță Șipca – 20 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor la 

gazele naturale. 

1. Denumirea autorului. Proiectul a fost elaborat de Direcția Învățământ . 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite.   Școala primară-grădiniță Șipca este o instituție de 

învățământ cu deficit bugetar. Este necesar de alocat surse financiare pentru 

alimentarea copiilor și crearea condițiilor   optime de activitate în perioada   

rece a anului.    

3. Principalele prevederi ale proiectului. Acordarea sumei suplimentare 

pentru  

                      procurarea gazelor naturale.  



4. Fundamentarea economico-financiară. Pentru acoperirea cheltuielilor la 

gazele    

             naturale este necesară suma de 20 000 lei. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Este în   

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 şi 

Regulamentul privind repartizarea mijloacelor financiare din componenta 

raională a Direcţiei Învăţământ, aprobat prin Decizia nr.5-6 a Consiliului 

raional din 29 noiembrie 2012. 

1.3 Complexul Educațional școală primară-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni 

– 

 31 000 lei. 

 

1. Denumirea autorului. Proiectul a fost elaborat de Direcția Învățământ  

după consultarea cu administrația instituției. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite.  Conform Regulamentului sanitar pentru 

instituțiile de educație timpurie, grădinițele au  nevoie de terase 

(pavilioane de joacă) pentru copii.    Lipsa unui frigider nu permite     

alimentația copiilor, deoarece nu putem pune în primejdie sănătatea lor.  

Ușa învechită   pune în pericol durabilitatea clădirii și sănătatea copiilor. 

3. Principalele prevederi ale proiectului. Acordarea surselor financiare 

pentru finisarea      unei terase (pavilioane de joacă) pentru copii, 

procurarea unui frigider, schimbarea unei     uși. 

4.  Fundamentarea economico-financiară. Acordarea sumelor necesare 

pentru: 

                            -  finisarea terasei -19 000 lei; 

                            - procurarea frigiderului -8 000 lei; 

                            - procurarea și schimbarea unei uși -  4 000 lei. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

 Conform     Hotărîrii Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 şi 

Regulamentul privind repartizarea mijloacelor financiare din 

componenta raională a Direcţiei Învăţământ, aprobat prin Decizia nr.5-6 

a Consiliului raional din 29 noiembrie 2012. 

 

1.4  ”Autobuze școlare” – 49 000 lei –  pentru procurarea și instalarea camerelor 

video. 

 

1. Denumirea autorului. Proiectul a fost elaborat de Direcția Învățământ . 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite.  Respectarea  prevederilor Regulamentului cu privire la 

transportarea elevilor. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Instalarea camerelor video în autobuzele școlare.  

4. Fundamentarea economico-financiară. Direcția Învățământ dispune de 10 

autobuze școlare, care transportă elevii la 7 școli de circumscripție și în satul 



Cobîlea, distanța mai mare de 2 km. Cheltuielile pentru instalarea unei camere 

video într-o unitate de transport sunt 4 900 lei, inclisiv:  

              Prețul unei camere este de 2800 lei. Camera este dotată cu microfon, slot 

pentru    

              MicroSD, iluminare infra roșie.  

              Sursa de alimentare adaptată pentru transporturi auto - 600 lei 

              Cardul MicroSD de 128Gb - 800 lei 

              Servicii montare -configurare- 700 lei. 

                TOTAL pentru 10 unități de transport – 49 000 lei 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Este în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului 903 din 30.10.2014, Hotărârea 

Guvernului nr.868 din 8 octombrie 2014 şi Regulamentul privind repartizarea 

mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ, aprobat 

prin Decizia nr.5-6 a Consiliului raional din 29 noiembrie 2012.  

- 1.5 Pentru tinerii specialiști – 93 600 lei  

 

1. Denumirea autorului. Proiectul a fost elaborat de Direcția Învățământ . 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite.  Respectarea prevederilor  HG nr.118 din 02.03.2017 ”Cu privire la 

completarea pct.1 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile 

bugetare.” 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Calculul pentru tinerii specialiști în primii trei ani de activitate, pentru reducerea 

normei didactice la 75% cu calcularea salariului lunar pentru norma didactică 

integrală 

4. Fundamentarea economico-financiară.  

Pentru tinerii specialiști – 93 600 lei , inclusiv pe instituții de învățământ: 

- IP Gimnaziul Olișcani -12 883 lei; 

- IP CE Gimnaziul-grădiniță Salcia – 12 978 lei; 

- IP Gimnaziul Găuzeni – 14 223 lei; 

- IP Gimnaziul ”D. Matcovschi” Vadul Rașcov – 19 314 lei; 

- IP Gimnaziul Chipeșca – 20 009 lei; 

- IP Gimnaziul Climăuții de Jos – 14 193 lei. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.  

Conform Hotărârii Guvernului RM nr.118 din 02.03.2017 ”Cu privire la 

completarea pct.1 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile 

bugetare.” 

 

Constatările expertizei juridice  

Specialistul principal în probleme juridice  a avizat pozitiv proiectul fără 

obiecţii şi propuneri 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de 



către Consiliul raional Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, 

proiectul cu informaţia anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului 

raional www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Consultări publice. 

 

 

 

Şef Direcţie Învăţămînt 

N. Mîndru 

 

 
 

 

http://www.soldanesti.md/

