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

   din 24 august 2021 

Cu privire la optimizarea  

rețelei de învățământ preuniversitar din raion. 

 

   În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1)  Legii privind Administraţia Publică Locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006,  art. 21 alin. (1), art.141 alin.(1) lit. “j” al Codului Educației al 

Republicii Moldova    și în scopul utilizării eficiente a resurselor financiare alocate pentru 

organizarea procesului educațional,  Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se    comasează prin fuziune  Grădiniţa de copii “Floricica” din s. Poiana cu Instituţia 

Publică Gimnaziul Poiana cu instituirea instituţiei de învăţământ general cu program 

combinat – complex educational Gimnaziul - Grădiniţă Poiana, începând cu 01 

noiembrie 2021. 

 

II. Direcția Învățământ Șoldănești : 

2.1 va monitoriza procesul de reorganizare conform actelor normative în vigoare; 

2.2 va constitui comisia de predare-primire a documentației și  a bunurilor materiale ce țin de 

activitatea grădiniței de la balanța Primăriei Pooiana la balanța  Instituției publice  complex 

educational Gimnaziul- Grădiniţă Poiana. 

2.3 va contribui la crearea condițiilor optime pentru transferal grupelor de grădiniță în edificiul 

IP gimnaziul Poiana; 

       III.  Se desemnează responsabil pentru realizarea prezentei decizii şeful  Direcţiei 

Învăţământ. 

    

IV.  Controlul executării prezentei decizii se atribuie comisiilor Consultative de Specialitate  

“Drept şi disciplină” şi „Învățământ, cultură, turism, sport și culte”. 

                

                                                                

Secretarul Consiliului                                                                                          L.Vidrașco                                                           
AVIZAT: 
Specialist principal în probleme juridice                                                  V. Coreţchi

  

 

               Şef- Direcţie Învăţământ                                                                                      V. Popa                                                     
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Notă informativă 

la proiectul de decizie  

                 Cu privire la  oprimizarea  rețelei de învățământ preuniversitar din raion.  

 

Şef Direcţie Învăţământ                                                                        V.Popa 

 

 

 

 

                     

1.Denumirea  autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Deciziei Consiliului Raional ”  Cu privire la optimizarea rețelei de învățământ 

preuniversitar din raion. ” a fost elaborat de către Direcția Învățământ 

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

I. IP Gimnaziul Poiana este o instituție cu deficit bugetar, care crește în fiecare an. În anul  

2021 salarizarea angajaților din resursele financiare ale instituției a fost posibilă doar până în 

luna iulie.  În rest sunt solicitate MF resurse suplimentare. Numărul de  elevi a descrescut 

până la 74 în 2021.  La un cadru didactic revin 5,85 elevi, comparativ cu 11 elevi// cadru 

didactic- media pe raion și 14 elevi// cadru – indicatorul-țintă la nivel național. Perspectiva 

demografică este în descreștere. La nivel de localitate a apărut necesitatea transferării 

grădiniţei de copii în edificiul gimnaziului.  

3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

I. Reorganizarea instituțiilor  va permite administrarea instituţiei de o singură echipă 

managerială  cu aprobarea unei scheme  de încadrare unice și va  facilita micșorarea 

cheltuielilor pentru întreținere.  

4.Fundametarea economico-financiară. Nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 

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,  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.  

http://www.soldanesti.md/

