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D E C I Z I E nr.1-11
din 29 martie 2019
Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională
a Direcţiei Învăţământ
În conformitate cu prevederile art.43, alin.(1), art.46 al Legii privind Administraţia
Publică Locală şi în baza Regulamentului privind repartizarea mijloacelor financiare din
componenta raională a Direcţiei Învăţământ, aprobat prin Decizia nr.5-6 a Consiliului
raional din 29 noiembrie 2012, Consiliul raional DECIDE:
I. A aloca mijloace financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ
următoarelor instituţii de învăţământ:
1.1 IP gimnaziul ”D. Matcovschi” Vadul Rașcov – 204 491,92 lei
pentru
finalizarea reparației acoperișului galeriei;
1.2 IP gimnaziul ”Simion Simion Cibotaru” Cobîlea –479768,6 inclusiv: 435 943
lei pentru construcţia stadionului de mini-fotbal şi 43 825,60 lei pentru
reparația rețelelor de apă și canalizare;
1.3 IP gimnaziul Sămășcani - 325 897 lei pentru reconstrucția instalației electrice;
1.4 IP gimnaziul Cușmirca – 823 678 lei pentru renovarea pavajului din curtea
instituției;
1.5 IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești – 548 435 lei pentru reparația
capitală a sălii de sport;
1.6 Școala primară-grădiniță Șipca – 97 421 lei pentru construcția grupurilor
sanitare interne;
1.7 Școala primară-grădiniță Socola – 75000 lei pentru procurarea unui cazan;
1.8 IP gimnaziul Poiana -138884 lei pentru construcţia blocului sanitar în interiorul
şcolii;
1.9 IP liceul teoretic “A.Mateevici”-181435 lei pentru reparaţia sălii de festivităţi
1.10 IP gimnayiul “A.Grosu” Dobruşa – 8000 lei pentru actualizarea devizelor,
verificarea proiectului şi anunţul licitaţiei de concurs la construcţia sălii de
sport.
II.
Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii dl. Mîndru
Nicolae, şef Direcţie Învăţământ.
III. Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiei Consultative de
Specialitate „Activități economico-financiare, agricultură, industrie și
comerț”.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional

A.Ciudin
L.Vidraşco

\
Notă informativă
la proiectul de decizie nr.1-11 din 29 martie 2019
“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din componenta raională a Direcţiei Învăţământ”
1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul a fost elaborat de către Direcția Învățământ la solicitarea IP dimanziul “D.Matcovschi”, IP gimnaziul ”Simion Simion Cibotaru”
Cobîlea, IP gimnaziul Sămășcani, IP gimnaziul Cuşmirca, IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” Șoldănești
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
1.
Clădirea gimnaziului ”D. Matcovschi” din Vadul-Rașcov are 2 blocuri de studii unite printr-o galerie care și este intrarea
principală în instituție. Acoperișurile ambelor blocuri au fost reparate separat. Acoperișul blocului B prin intermediul programului ”Sporirea
măsurilor de promovre a încrederii pentru locuitorii de pe ambele maluri le Nistrului” finanțat de UE implementat de PNUD Moldova, iar cel
de pe Blocul A de Consiliul Raional Șoldănești din Componenta Raională.
Gimnaziul ”D. Matcovschi” din Vadul-Rașcov are o menire aparte: este instituția care va ține mereu vie memoria celui care a fost
străjerul valorilor spirituale create în timp de întreg neamul românesc Dumitru Matcovschi. Orice grup de turiști ce vine în localitate solicită să
viziteze școala unde a învățat Poetul și care azi îi poartă numele. La toate edițiile festivalului național de cântec și poezie ”Dumitru
Matcovschi” instituția a fost gazdă a tuturor participanților.
Reparația ar asigura durabilitatea de utilizare eficientă a clădirilor publice.
2.
Sistemul de aprovizionare cu apă și rețeaua de canalizare din instituție există din anul 1989, în anii 2013-14 au fost renovate blocurile
sanitare doar la nivel de teracotă, vase de toaletă, robinete, uși. Periodic țevile din metal se spărgeau și erau reparate cu forțe proprii. La
moment reparația lor este imposibilă , a fost sistată aprovizionarea cu apă și închiderea grupurilor sanitare interne.
3. Sistemul electric de iluminare a fost dat în exploatare în anul 1972 și se află în stare nesatisfăcătoare.
4.
Pavajul din curtea școlii este deteriorat din ce cauză elevii pot primi traume. Renovarea pavajului va crea o zonă de confort și va
îmbunătăți condițiile de acces în instituție.
5. Podeaua de lemn a sălii sportive este putrezită şi găurită, pune în mare pericol viaţa şi sănătatea elevilor de toate vîrstele, creându-se foarte
des situaţii de risc. În timpul activităţilor sportive aerul foarte repede se îmbibă cu praf şi este foarte greu de respirat. Tencuiala de pe pereţii şi
tavanul sălii se macină şi cade la orice atingere uşoară a mingei.
3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației cu legislația Uniunii Europene

Acttul normativ nu are ca scop armonizarea legislației națiuonale cu legislația Uniunii Europene.
4.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
crearea sporirea atractivității și credibilității instituției, deoarece se află în Zona de Securitate și este beneficiar a ”Platformei Educație și
Sport pentru consolidarea încrederii și intensificarea colaborării între comunități de pe ambele maluri ale Nistrului ”. În cadrul
programului finanțat de UE ”Susținera Măsurilor de Promovare a Încrederii implementat de PNUD au fost încheiate acorduri de
colaborare și parteneriat cu multe școli din partea stângă a Nistrului, implementând proiecte comune, vizite de lucru și activități
sportive, schimb de experiență cu elevii și cadrele didactice.
IP Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” având statut de școală de circumscripție are șanse reale să rămână școala tuturor copiilor din lunca
Nistrului: satele Socola, Cot, Climăuții de Jos.
-

Reparația sistemului de apă și canalizare va asigura funcționalitatea vitală a instituției, garntând elevilor și angajaților acces la apă din
incita instituției și la grupurile sanitare, care la moment de iarnă sunt nevoiți să meargă afară prin frig, aceasta fiind un pericol pentru
sănătatea și viața lor.
În urma reparației sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare instituția poate reveni la standardele ce determină calitatea în domeniul
serviciilor prestate, poate garanta un nivel mai ridicat de satisfacție a benificiarilor .
Gimnaziul Sămășcani este instituție de circumscripție în care își fac studiile și elevi din satul Fuzăuca. În urma reconstrucției
sistemului de iluminare instituția poate garanta un nivel mai ridicat de satisfacție a benificiarilor . Reconstrucția sistemului electric va
duce la prevenirea unor posibile accidente precum şi va îmbunătăţi radical iluminarea sălilor de clasă şi va diminua riscul bolilor
oftalmologice, va acţiona pozitiv asupra sănătăţii şi vieţii elevilor din instituţie.
Odată cu renovarea pavajului se va crea o zonă de odihnă și sport pentru copii. Aceasta va duce la îmbunătățirea stării sănătății elevilor
și va sopi atractivitatea instituției.
Crearea condiţiilor optime oferă siguranţă pentru viaţa şi sănătatea elevilor, contribuind esenţial la desfăşurarea la nivel înalt a orelor
de educaţie fizică şi a activităţilor extraşcolare
5.Fundametarea economico-financiară
-

Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare. Care vor fi allocate din component raională a DirecţieiÎnvăţămînt.
6.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte
Constatările expertizei juridice
Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul principal în probleme juridice, şeful Direcşiei finanţe, secretarul
consiliului.
8.
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.
7.

Şef Direcţie: Învăţămîn, N. Mîndru

