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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 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.Se trec la cont soldul mijloacelor nefolosite de către Direcția Învățământ în sumă de 40 200 lei alocate conform
deciziei consiliului raional nr. 1-7 din 21 ianuarie 2021, destinate procurării a 20 de calculatoare
II. Se alocă mijloace financiare din componenta raională:
1. Pentru acoperirea deficitului bugetar următoarelor instituţii de învăţământ:
1.1 şcoala primară-grădiniţă Socola – 369,0 mii lei;
1.2 şcoala primară-grădiniţă Şipca – 434,7 mii lei;
1.3 şcoala primară-grădiniţă Rogojeni – 170,0 mii lei.
2. Pentru compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice ce se deplasează în scopul desfășurării
activităților didactice în alte localșități decât cea de reședință pentru perioada ianuarie - iunie 2021 după cum
urmează:
2.1 IP liceul teoretic ”Ștefan cel Mare” – 1,408 mii lei;
2.2 IP liceul teoretic Cotiujenii Mari – 1,002 mii lei;
2.4 IP gimnaziul ”Gr. Eftodiev” Șestaci – 0,822 mii lei;
2.5 IP gimnaziul Găuzeni – 0,952 mii lei;
2.6 IP gimnaziul Chipeșca – 0,462 mii lei;
2.7 IP gimnaziul Poiana – 3,353 mii lei;
2.8 IP gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa – 0,639 mii lei;
2.9 IP gimnaziul Pohoarna – 1,613 mii lei;
2.10 IP CE gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni – 2,026 mii lei;
2.11 IP CE gimnaziul-grădiniță Salcia –2,687 mii lei;
2.12 IP gimnaziul Alcedar -0,267mii lei.
3. Pentru necesităţile instituţiilor:
3.1 IP gimnaziul Sămășcani - 2 198, 743 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de termoizolare a blocului 1 și
galeriei;
3.2 IP gimnaziul Chipeșca – 49, 950 mii lei pentru procurarea mobilierului școlar;
3.3 Direcției Învățământ 402,0 mii lei, inclusiv: 175,0 mii lei pentru procurarea laptopurilor cu repartizarea
ulterioară în instituțiile de învățământ din raion, 227,0 mii lei pentru procurarea unei unităţi de transport şi plăţile
ce ţin de cheltuielile aferente
3.4 IP gimnaziul Pohoarna – 71, 616 mii lei pentru serviciile de elaborare a documentației de proiect, reparații
capitale a acoperișului;
3.5 IP gimnaziul ”S. S. Cibotaru„ Cobîlea - 227, 058 mii lei pentru finisarea lucrărilor de construcție a terenului
de mini-fotbal;
3.6 IP liceul teoretic Cotiujenii Mari – 300,0 mii lei pentru reparația capitală a blocului alimentar.
3.7 IP gimnaziul “D.Matcovschi” Vadul-Raşcov- 152,691 mii leipentru reparaţia capitală a reţelelor electrice
3.8 IP gimnaziul “A.Grosu” Dobruşa - 44,970 mii lei pentru racordare/branşarea la reţeaua de canalizare publică,
39,959 mii lei pentru construcţia gardului.
III. Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful Direcţiei Învăţământ.
IV. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate „Activități
economico-financiare, agricultură, industrie și comerț” şi ”Învăţămînt, cultură, turism, sport şi culte”
Secretarul Consiliului
L.Vidraşco
AVIZAT:
Şef Direcţie Învăţămînt
V.Popa

Notă informativă
la proiectul de decizie
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul Deciziei Consiliului Raional ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” a fost
elaborat de către Direcția Învățământ
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
2.1 Prin decizia Consiliului raional nr. 1-7 din 21 ianuarie 2021 Direcției Învățământ au fost alocate 240 mii lei pentru
procurarea a 20 de calculatoare pentru a fi repartizate în instituțiile de învățământ din raion. În rezultatul procedurilor
de achiziție s-a încheiat contract în sumă de 199 800 lei. Au rămas nefolosite 40 200 lei.
2.2 În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea și untilizarea mijloacelor financiare din componenta
unității administrativ-teritoriale aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 868 din 8 octombrie 2014 mijloacele
financiare se direcționează distinct pentru finanțarea cheltuielilor ce țin de funcționarea școlilor primare-grădinițe.
Instituţiile de învăţământ nominalizate sunt cu un număr mic de elevi şi cu deficit bugetar. Sumele indicate sunt pentru
acoperirea deficitului bugetar pentru anul financiar 2021.
2.3. În conformitate cu Regulamentul privind repartizarea și untilizarea mijloacelor financiare din componenta unității
administrativ-teritoriale aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 868 din 8 octombrie 2014 mijloacele financiare se
direcționează distinct pentru finanțarea cheltuielilor ce țin de compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor
didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanțe ce
depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice.
2.4 Clădirea IP gimnaziul Sămășcani a fost dată în exploatare în anul 1972. De la darea în exploatare până în prezent
nu au fost realizate lucrări de reparație a pereților exteriori. Sunt multe locuri unde tencuiala a căzut. Există riscul
pătrunderii apei din exterior.
2.5 Mobilierul pentru elevii claselor primare în IP gimnaziul Chipeșca nu corespunde vârstei elevilor, nu este reglabil,
este învechit.
2.6 În conformitate cu Planul - cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2020-2021 aprobat
prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr.396 din 06.04 2020 în treapta
primară se studuază modulul obligatoriu Educație digitală. În scopul implementării eficiente a acestui modul se
propune de a procura câte o Tabletă pentru fiecare clasă I din instituțiile de învățământ din raion.
În s. Răspopeni elevii se deplasează la studii la o distanță de 4 km. Conform art.141, alin (1), lit.m) al Codului
educației al Republicii Moldova autoritățile administrației publice locale asigură transportarea gratuită a elevilor și
cadrelor didactice la și de la instituțiile de învățământ în localitățile rurale, pe distanțe ce depășesc 2 km. Procurarea
unei unități de transport pentru transportarea elevilor și cadrelor didactice va reduce pericolul vieții și sănătății lor
îndeosebi în perioada rece a anului și pe timp nevaforabil.
2.7 Starea actuală a acoperișului în IP gimnaziul Pohoarna este rea, foile de ardezie au o vechime de peste 40 ani,
lemnul este ros de carie, iar faptul că încă nu curge este doar o chestiune de timp. Obținerea documentației de proiect la
acoperiș ne va crea posibilitatea de a solicita suportul finaciar al Fondului de Eficiență Energetică în vederea
ermetizării tavanului instituției.
2.8 Construcția terenului de mini-fotbal din IP gimnaziul ”S.S. Cibotaru” Cobîlea a fost început în anul 2019. Au fost
finisate toate lucrările de construcție, dar nu a fost montat învelușul artificial care nu a fost alocat de Federația
Moldovenească de Fotbal din cauza suprasolicitărilor.
2.9 Clasele primare a liceului teoretic Cotiujenii Mari își fac studiile în fosta clădire a liceului. În anul de studii 20212022 pentru optimizarea surselor bugetare se preconizează amplasarea celor 5 clase primare și centrul de resurse în
clădirea de bază a liceului. Pentru aceasta e necesar de a duce în corespundere cu normele sanitare blocul alimentar.
Din sursele bugetare ale instituției va fi achiziționat utilajul necesar și mobilierul.
2.10 Rețelele electrice interne în IP gimnaziul ”D. Matcovschi” Vadul Rașcov nu au fost reparate capital din anul dării
clădirii în exploatare – 1969 și prezintă pericol pentru vaița și sănătatea elevilor și angajaților.În anul 2020 în IP
gimnaziul ”D. Matcovschi” Vadul Rașcov au fost reparate capital rețelele electrice interioare în sala de sport, sala de
festivități, etajele II și III. Reparația capitală a rețelelor electrice de la etajul I, galeria și instalarea corpurilor de
iluminare în afara clădirii va finisa reparația capitală a rețeleolr electrice din toată instituția.
2.11 În IP gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa în luna august 2020 a fost dat în exploatare blocul sanitar intern care până
în prezent nu funcționează deoarece nu este conectat la sistemul public de canalizare. Racordarea /branșarea la rețeaua
de canalizare publică este o necesitate vitală pentru gimnaziu. Finisând aceste lucrări instituția de învățământ va
contribui la dezvoltarea sănătoasă a elevilor, respectând Normele de igienă și sănătate.
O porțiune de gard a gimnaziului este într-o stare avariată, punând în pericol siguranța copiilor pe perioada aflării lor în
instituție. Școala este responsabilă de siguranța copiilor în timpul orelor, căt și a pauzelor. Construcția a 150 m de gard
va mări siguranța copiilor, va micșora riscul pentru viața lor.
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
3.1 Trecerea la cont a soldului mijloacelor nefolosite va permite utilizare lor pentru alte necesități ale instituțiilor de

învățământ din raion.
3.2 Acordarea sumelor pentru acoperirea deficitului bugetar al școlilor primare- grădiniță pentru anul financiar 2020.
Acoperirea deficitului bugetar va permite funcționarea normală a instituțiilor de învățământ nominalizate.
3.3 Cadrele didactice din alte localități sunt angajate de bază sau prin cumul pentru a acoperi deficitul de cadre și
realizarea Planului-cadru. Compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice se va efectua conform pct.5
subpct.1¹ introdus prin HG 862 din 05.09.18, MO 377-383/05.10.18 art 1000; în vigoare de la 05.10.18.
3.4 Termoizolarea pereților blocului 1 și galeriei în IP gimnaziul Sămășcani va diminua riscul pătrunderii apei pe timp
nefavorabil, va mări durabilitatea de funcționare a clădirii, va duce la îmbunătățirea condițiior de activitate în perioada
rece a anului și la economia de gaze naturale pentru producerea agentului termic în instituție.
3.5 Condițiile create de COVID -19, rigorile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării referitor la crearea condițiilor
pentru elevi impun îmbunătățirea condițiilor de activitate a instituțiilor de îvățământ. Procurarea a 50 de seturi de
bănci (masă și scaun reglabile, formatul un elev) va îmbunătăți condițiile de desfășurare a procesului educațional în
treapta primară din IP gimnaziul Chipeșca.
3.6 Procurarea Tabletelor instituțiile de învățământ va eficientiza procesul de predare a modulului Educația digitală în
treapta primară și a procesului de învățământ în condițiile de pandemie COVID-19.
Pricurarea unității de transport pentru elevii și cadrele didactice din s. Răspopeni va asigura realizarea prevederilor
Codului educației referitor la transportarea elevilor. Suma de 227 mii lei va acoperi cheltuielile de procurare a unității
de transport, plata pentru revizia tehnică, taxa rutieră, asigurarea,înregistrarea unității de transport și combustibil
pentru perioada 15 aprilie-31 decembrie 2021.
3.7 Lucrările de reparație a acoperișului, ermetizării tavanuluiîn IP gimnaziul Pohoarna va asigura condiții mai bune
pentru elevi și economii la consumul de gaze pentru încălzirea gimnaziului, ca prin aceasta să realizăm Standardele de
calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului.
3.8 Finisarea construcției terenului de mini-fotbal din IP gimnaziul ”S.S. Cibotaru” Cobîlea va crea condiții mai
favorabile pentru desfășurarea orelor de educație fizică și a activităților estradidactice din instituție
3.9 Aducerea în corespundere cu normele sanitare a blocului alimentar din IP liceul teoretic Cotiujenii Mari va
permite alimentarea mai calitativă a elevilor din treapta primară cu respectarea normelor sanitaro-epidemiologice în
vigoare.
3.10 Finalizarea reparației capitale a rețelelor electrice interne și instalarea corpurilor de iluminare în afara clădirii IP
gimnaziului ”D. Matcovschi” Vadul Rașcov va diminua pericolul real pentru viața și sănătatea elevilor și angajaților,
va îmbunătăți securitatea lor, va corespunde Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice.
3.11 Lucrările de racordare la canalizare/branșare la rețeaua de canalizare publică în IP gimnaziul ”A. Grosu” Dobrușa
va permite funcționarea blocurilor sanitare interne deja construite și va asigura un mediu sănătos de viață a elevilor.
Construcția porțiuni de gard va mări siguranța copiilor, va micșora riscul pentru viața lor, va oferi o estetică
deosebiță întregii instituții, o va face mai atractivă. Părinții elevilor vor avea o mai mare siguranță a vieții copiilor.
4.Fundametarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare care vor fi allocate din componenta raională.
5.Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. Proiectul se încorporează în sistemul actelor
normative și nu va necesita modificarea altor acte
6.Constatările expertizei juridice. Proiectul de decizie a fost avizat de către specialistul principal în probleme
juridice, şeful Direcției Finanţe, secretarul consiliului.
7. 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 proiecte de decizii
Şef Direcţia Învăţământ
V. Popa

