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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 şi Notei informative cu privire la deficitul
bugetar estimat pentru anul bugetar 2021 conform datelor la aprobarea bugetului
2021, Direcţia Educaţie a Consiliului Raional Edineţ solicită acceptarea
reorganizării în filiale următoarele instituţii publice de învăţământ:
- Gimnaziul Bădragii Vechi;
- Gimnaziul Chiurt;
- Gimnaziul Rotunda;
- Gimnaziul Brătuşenii Noi;
- Gimnaziul Constantinovca

03 martie 2021
Anunţ
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ
Cu privire Ia reorganizarea instituţiilor publice de învăţământ gimnazial
Decizia Consiliului raional Edineţ
Decizia se aprobă în scopul asigurării implementării politicilor
educaţionale în raionul
Edineţ-------------------—
------------------Pagina
web:
www.edinet.md,
compartimentul
procesul
Modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul
decizional, consultări publice, proiecte de decizii întrate în CR
de decizie
Recomandări pot fi prezentate:
Locul, modul de prezentare sau remitere a recomandărilor
- pe adresa:MD-4601, mun. Edineţ, str. Independenţei, 102;
- p r in p o s ta electronică: econsiliu(S),mail.md, sau
daritsed.mdă^grnail.com
Persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare, ................................. .......... DE,
tel.: 0246 2-28-97; 0246-2-26-97
date de contact
Până la 17.03.2021
Termenul-limită de prezentare a recomandărilor

Tipul deciziei (denumirea proiectului)
Argumentarea necesitatăţii adoptării deciziei

9

Data desfăşurării discuţiilor publice la proiectul deciziei
„ Cu privire la reorganizarea instituţiilor publice de
învăţământ gimnazial ”

2

24.03.2021. orele 14.00
L ocalu l: sala de şedinţe a DE, etajul I
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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 reorganizarea instituţiilor publice de învăţământ gimnazial ”, va asigura
suportul tehnic, în următoarea componenţă:
- ............................... .. ..... . DE;
- .......................... ......... ............ l DE;
- ................. ........ .. ............. .. ..... . DE;
- .............. ...........- specialist principal DE;
- ........................ - specialist principal DE
_
. . .
2. Grupul de lucru va elabora versiunea iniţială a proiectului de decizie şi va
întocmi Nota informativă.
,
.
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.
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- Nicolai Melnic

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „ Cu privire la reorganizarea instituţiilor publice de
învăţământ gimnazial”
1.

Condiţii ce au impus elaborarea proiectului de decizie

în 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 reorganizarea în filiale a 5
instituţii publice de învăţământ gimnazial.
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

în 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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