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tel: (246) 2-27-48; fax: (246) 2-27-48

dqritsed.md@gmail.com

daritsed.md@qmail.com

Nr.

ob'/L

Consiliului Raional Edineţ,
Preşedintelui raionului Edineţ,
Domnului Nicolai Melnic

Demers
în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Educaţie
a CR Edineţ, pct.9, al. 7, Hotărârii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014, Hotărârii
Guvernului nr. 862 din 05.09.2018, Direcţia Educaţie a Consiliului Raional
Edineţ solicită completarea Deciziei nr. 10/15 din 14.12.2020 „Cu privire la
reorganizarea instituţiilor publice de
învăţământ primar şi gimnazial” cu
următorul conţinut; „ A accepta reorganizarea prin absorbţie în filiale, începând
cu 1 ianuarie 2021, a următoarelor instituţii publice de învăţământ primar şi
gimnazial:
- Şcoala Primară Chetroşica Nouă- filială a Gimnaziului „M. Sadoveanu”,
Cupcini cu denumirea IP Gimnaziul ”M.Sadoveanu”, or. Cupcini filala
Chetroşica Nouă
- Gimnaziul Goleni - filială a LT „V. Suhomlinski”, Edineţ cu denumirea IP LT
„V. Suhomlinski”, Edineţ filiala Goleni
- Gimnaziul Stolniceni- filială a LT„S. Kovalevskaia”,Cupcini cu denumirea IP
LT„S. Kovalevskaia”,Cupcini filiala Stolniceni.”
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Consiliului Raional Edineţ,
Preşedintelui
raionului Edineţ,
9
97
Domnului Nicolai Melnic

Demers
în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Educaţie
a CR Edineţ, pct.9, al. 7, Hotărârii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014, Hotărârii
Guvernului nr. 862 din 05.09.2018, Direcţia Educaţie a Consiliului Raional
Edineţ solicită completarea Deciziei nr. 10/15 din 14.12.2020 „Cu privire la
reorganizarea instituţiilor publice de
învăţământ primar şi gimnazial” cu
următorul conţinut: „ A accepta reorganizarea prin absorbţie în filiale, începând
cu 1 ianuarie 2021, a următoarelor instituţii publice de învăţământ primar şi
gimnazial:
- Şcoala Primară Chetroşica Nouă- filială a Gimnaziului „M. Sadoveanu”,
Cupcini cu denumirea IP Gimnaziul ”M.Sadoveanu”, or. Cupcini filala
Chetroşica Nouă
- Gimnaziul Goleni - filială a LT „V. Suhomlinski”, Edineţ cu denumirea IP LT
„V. Suhomlinski”, Edineţ filiala Goleni
- Gimnaziul Stolniceni- filială a LT„S. Kovalevskaia”,Cupcini cu denumirea IP
LT„S. Kovalevskaia”,Cupcini filiala Stolniceni.”

DOSAR

al proiectului de decizie
Cu privire la completarea Deciziei nr. 10/15 din 14
decembrie 2020 „Cu privire la reorganizarea
instituţiilor publice de învăţământ primar şi
gimnazial ”

15 februarie 2021
A nunţ
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ
„ Cu privire Ia com pletarea Deciziei nr. 10/15 din 14 decem brie 2020 „Cu privire Ia reorganizarea instituţiilor
publice de în văţăm ânt prim ar şi gim nazial ”
Tipul deciziei (denum irea proiectului)
A rgum entarea necesitatăţii adoptării deciziei

D ecizia C onsiliului raional Edineţ
D ecizia se aprobă în scopul asigurării im plem entării politicilor
educaţionale în raionul Edinet
Pagina web: w w w .edinet.m d, com partim entul procesul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii intrate în CR
R ecom andări pot fi prezentate:
- pe adresa:M D -4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 102;
- prin posta electronică: econsiliu(2>mail.md, sau
dgritsed.md(Sîgmail.com
A ngela Spătaru, şef-adjunct DE,
tel.: 0246 2-28-97; 0246-2-26-97
Până la 26.02.2021

M odalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul
de decizie
Locul, m odul de prezentare sau rem itere a recom andărilor

Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare,
date de contact
T erm enul-lim ită de prezentare a recom andărilor
D ata desfăşurării discuţiilor publice la proiectul deciziei
„ Cu privire la com pletarea D eciziei nr. 10/15 din 14
decem brie 2020 „Cu privire Ia reorganizarea instituţiilor
publice de învăţăm ânt prim ar şi gim nazial ”

04.03.2021, orele 14.00
Localul : sala de şedinţe a D E, etajul I
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REPUBLICA MOLDOVA
Direcţia Educaţie
a Consiliului Raional Edineţ

4601, or. Edineţ, str. Independenţei, 102,
tel: (246) 2-27-48; fax:(246) 2-27-48

4601 r. Enuneu, yji. Muneneiineimeli, 102
Ten: (246) 2-27-48; cf)aKc: (246) 2-27-4

daritsed.md@amail.com_______________________________________________ dgritsed.md@qmail.corn___________

ORDINUL Nr. 93
din 15.02.2021
Cu privire la formarea
grupului de lucru
în temeiul art. 21 p.I al Legii nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele
normative”, emit următorul
ORDIN:
1. Se formează grupul de lucru care va elabora proiectul de decizie „ Cu privire
la completarea Deciziei nr. 10/15 din 14 decembrie 2020 „Cu privire la
reorganizarea instituţiilor publice de învăţământ primar şi gimnazial , va asigura
suportul tehnic, în următoarea componenţă:
- .................. .............. .. ..... . DE;
- .............. ............ .. ....... ............ . DE;
- ................. ........ . . ............. . . ..... . . DE;
- ............. ..... - specialist principal DE;
- .............. ...........- specialist principal DE
2. Grupul de lucru va elabora versiunea iniţială a proiectului de decizie şi va
întocmi Nota inform ativă.
_
_
3. Grupul de lucru va organiza consultarea publică precum şi avizarea proiectului
de decizie.
4. Grupul de lucru va monitoriza sinteza obiecţiilor şi propunerilor autorităţii
publice precum şi sinteza recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile.
5. Grupul de lucru va elabora în temeiul celor expuse mai sus versiunea finală a
proiectului de decizie.

.........
Direcţiei Educaţie
a Consiliului Raional Edineţ

i
I
NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul de decizie „ Cu privire la com pletarea D eciziei nr. 10/15 din
14 decem brie 2020 „Cu privire la reorganizarea instituţiilor publice
de învăţăm ânt prim ar şi gim nazial ”
1.
Condiţii ce au impus elaborarea proiectului de decizie
In temeiul art. 12, 53, 60, 124, din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr. 116/2018, a art. 3, 4, 6(h), 18, 20, 21, 2(g), 27-30, 32, 33, 37, p.3,
p.6. 38-47, 50 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, art. 3 g)-6,
7-12 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, art. 21,
alin. 1 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova.
Scopul elaborării proiectului de decizie este completarea D eciziei nr. 10/15
din 14 decem brie 2020 „C u privire la reorganizarea instituţiilor publice de
învăţăm ânt prim ar şi gim nazial
2. Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative
actuale şi este elaborat în vederea implementării HG nr. 868/2014, HG
862/2018 şi a Codului Educaţiei al Republicii Moldova.
3. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea
noilor reglementări necesită chieltuieli financiare şi de altă natură
Aprobarea proiectului de decizie nu necesită surse financiare suplimentare.
4. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
In scopul respectării prevederii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional şi Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative,
anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei precum şi
anunţul cu privire la consultări publice inclusiv şi proiectului de decizie cu
toate explicaţiile de rigoare a fost publicat pe pagina web a Consiliului
Raional Edineţ www.edinet.md
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare,
pentru a se propune Consiliului Raional pentru examinare şi adoptare în
şedinţă.
5. Constatările expertizei juridice
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce
corespunde art. 14 , alin. (2) din Legea nr. 436/2006 cu privire la
administraţia publică locală.
6. Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea actelor normative Şi
legislative, precum şi a Codului Educaţiei al Republicii Moldova.
.....
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DECIZIE nr.

nH

din
.

2021

*

Cu privire Ia completarea Deciziei nr. 10/15
din 14 decembrie 2020 ”Cu privire la reorganizarea
instituţiilor publice de învăţământ primar şi gimnazial”

în teriieiul atit. 6,7,12,18,21,53,60,67,120.121.124.164.165 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova, nr. 116/2018, art. 3, 4, 6 (h). 18, 20, 21, (1) g). 27-30, 32, 33, 37, (3), (6), 3847, 50 din
Legea cu privite la actele normative nr. 100/.201 7, art.3 g) - 14 din Legea nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, art. 81 din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, art. 204 alin. (1), (2), 208 alin. (1), (3 ) din Codul Civil Codul Civil al
Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 şi pentru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului
nr. 868/2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt
primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, avînd în
vedere demersul Direcţiei Educaţie nr.
din /JftâiJşi avizele comisiei consultative pentru
probleme sociale şi asistenţă medicală, pentru economie, buget administrarea bunurilor, juridică,
numiri şi imunităţi, Consiliul raional Edineţ DECIDE:
1. Punctul 1 din Decizia nr. nr. 10/15 din 14 decembrie 2020 ”Cu privire la reorganizarea
instituţiilor publice de învăţământ primar şi gimnazial” se completează şi va avea următorul
conţiputî j
A accepta reorganizarea prin absorbţie, începând cu 1 ianuarie 2021, a următoarelor
Instituţii publice de învăţământ primar şi gimnazial:
- Şcoala Primară Chetroşica Nouă- va activa ea filială/sucursală a Gimnaziului „M.
Sadoveanu”. Cupcini cu denumirea 1P Gimnaziul ”M.Sadoveanu”, or. Cupcini filala
Chetroşica Nouă
- Gimnaziul Goleni - va activa ca filiaWsucursală a LT „V. Suhomlinski”, Edineţ cu
denumirea IP LT „V. Suhomlinski”, Edineţ filiala Goleni
- Gimnaziul Stolniceni- va activa ca filiaKsucursală a LT..S. Kovalevskaia”,Cupcini cu
denumirea IP LT„S. Kovalevskaia”,Cupcini filiala Stolniceni.
:;j i ! | i [i ;
2. : Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea
emitentă în termen, de 30 de zile conform prevederilor legale.
3. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se comunică persoanelor
, vizate. 1
Iniţiatorul proiectului

JV/C

Gontrăsemnat:
secretarul Consiliului raional

Ion SA MSON

Autorul proiectului:
.....Direcţie Educaţie
a Consiliului raional Edineţ
. .. . serviciul juridic
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