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    D E C I Z I E 

     mun.Hînceşti 

 

    din  12 octombrie  2017         nr. 05/09 

 

Cu privire la reorganizarea  

unor instituţii de învăţământ general 

 

În baza propunerii Direcţiei Învăţământ Hînceşti, Strategiei de dezvoltare a 

sistemului educaţional raional pentru anii 2013-2020, în temeiul art. 21 din Codul 

Educaţiei al Republicii Moldova, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a 

instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I, II  şi art. 46 alin.(1) din 

Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006, 

Consiliul Raional Hânceşti DECIDE: 

 

1. Se reorganizează, prin comasarea managementului educațional și cel 

financiar, Gimnaziul Logănești cu GM ”A.Plămădeală” Stolniceni, ca 

subunitate (filială) a școlii de circumscripție GM Logănești  începând cu 

01.09.2017. 

2. Se statuează comasarea prin absorbție de către GM Mingir  a ȘPMingir și 

reorganizarea gimnaziului  Mingir cu 2 trepte de școlaritate: treapta primară 

și cea gimnazială. 

3. Se oficializează arondarea clasei a IV a ȘPGr Fârlădeni la școala de 

circumscripție GM ”A. Bunduchi” Buțeni.  

4. Se oficializează trecerea grădiniței din Fârlădeni în gestiunea primăriei din 

localitate, începând cu 01 ianuarie 2018. 

5. Se  oficializează arondarea clasei I-âi de la ȘPGr Sărata –Mereșeni la școala 

de circumscripție LT ”Universum” Sărata Galbenă și rămânerea grupelor de 

grădiniță în subordinea GM Mereșeni. 

6. Direcţia Învăţămînt (dna V.Tonu), de comun acord cu Direcţia Generală 

Finanţe  (dna.G.Erhan), va analiza statele de personal ale instituţiilor 

publice, supuse reorganizării, GM ”A.Plămădeală” Stolniceni, GM Mingir și 

ȘP Mingir, ȘPGr Fârlădeni, grădinițele Fârlădeni și Sărata Mereșeni, vor 

aproba necesarul de state pentru asigurarea eficientă a funcţionalităţii 

instituţiilor reorganizate.  

7. Se stabileşte că, în activitatea lor, GM Logănești, GM Mingir, grădăniţele 

din s.Sărata Mereşeni și Fârlădeni se vor conduce de Regulamentul-tip de 



organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar 

ciclul I şi II (şcoala primară, gimnaziul, liceu), aprobat prin Ordinul nr.235 

din 25.03.2016 al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 

Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de educație 

timpurie. 

8. Se pune în sarcina Direcţiei Învăţământ Hânceşti, dna Valentina TONU:  

- Să asigure în modul stabilit înregistrarea modificărilor şi completărilor 

corespunzătoare în statutul instituţiilor publice GM Mingir, GM Logănești, 

GM  Mereşeni, în statutele grădinițelor din localitățile Sărata-Mereșeni, 

Fârlădeni, generate de reorganizarea în cauză; 

- Să monitorizeze completarea instituţiilor reorganizate cu cadre şi materiale 

didactice necesare; 

- Să asigure transportarea copiilor treptei primare din satul Sărata-Mereșeni la 

LT ”Universum” Sărata Galbenă și a treptei primare din Fârlădeni la GM 

”A.Bunduchi” Buțeni. 

- Să monitorizeze respectarea prevederilor legale privind disponibilizarea 

angajaţilor şi identificarea noilor locuri de muncă; 

- Să asigure avizarea şi înregistrarea statutelor aprobate şi coordonate în 

modul stabilit. 

9. Cheltuielile ce ţin de reorganizarea instituţiei vor fi suportate din mijloacele 

preconizate în bugetul instituţiilor reorganizate pentru anul 2017. 

10. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreşedintelui raionului, dna Vera PATRAŞCU. 

 

 

        Preşedintele şedinţei:                               Vasile GAJIU 

           

            Contrasemnează: 

                 Secretarul  

       Consiliului Raional Hînceşti                                   Elena MORARU TOMA 

 

 Şeful Direcţia Generală Finanţe                                                Galina   ERHAN 

 

 Şef Direcţia Învăţămînt                                                              Valentina TONU 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



NOTĂ DE ARGUMENTARE 
la proiectul  de decizie 05/09  din 12.10.2017 

 

Cu privire la reorganizarea unor  instituții de învățămînt general 

 

         Proiectul deciziei „Cu privire la reorganizărea  unor  instituții de 

învățămînt general” a fost elaborat de Direcţia  Învățământ  în scopul 

implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului educaţional pentru anii 2013- 

2020, asigurării accesului şi sporirii calităţii învăţământului în instituţiile raionului. 

În urma examinării modului de implementare a prevederilor documentelor de 

politici, precum şi a modului de gestionare a acestora, Direcţia Învăţământ a 

constatat, ca urmare a unor controale tematice şi inopinate,multe aspecte care 

creează disfuncții în activitatea unor instituții publice. Astfel, s-a atestat  o 

gestionare ineficientă  a managementului la nivel de Gimnaziul Stolniceni. 

Doamna director Sârbu N. a neglijat atribuţiile de serviciu şi, ca rezultat, în 

instituţie sunt atestate carenţe, înlăturarea cărora nu poate  fi asigurată de către 

managerul actual. În acelaşi timp, instituţia a apărut cu deficit de buget şi se 

resimte necesitatea de a economisi surse bugetare. Direcţia Învăţământ s-a întrunit 

în ședințe ale Consiliului de Administrație, a examinat posibilitatea reducerii unor 

cheltuieli, astfel asigurându-se funcționalitatea instituției  și a decis să recomande 

doamnei Sârbu N. elaborarea  devizului de cheltuieli privind reajustarea sistemei 

de încălzire doar pentru spațiul educațional exploatat, deoarece capacitatea 

instituțională a clădirii este de 640 de locuri, iar în instituție învață , la moment,106 

copii. În urma consultărilor cu Ministerul Educaţiei, se propune un statut adecvat 

pentru această instituție – subunitate sau filială a gimnaziului 

Logănești,reorganizare care, urmărind obiectivul de asigurare a durabilității 

spațiilor educaționale, va acorda copiilor dreptul de a învăța în instituția din 

localitate. 

        Așa dar, în baza consultării ME și prevederilor Codului Educației, forma de 

reorganizarea pentru GM ”A.Plămădeală”Stolniceni este de a deveni  subunitate  

sau filială  a GM Logănești prin comasarea la nivel managerial și financiar. 

Directorului instituției, dna Sărbu Natalia, ca urmare a dorinței personale, i s-a 

recomandat transferarea în calitate de profesoară de limba și literatura română. 

      În scopul facilitării procesului de gestionare a  managementului educațional și 

financiar,în filială va activa un director adjunct pentru instruire și educație. Cadrele 

didactice vor participa la consiliile profesorale lărgite, desfășurate la nivel de 

școală de circumscripție GMLogănești, iar activitățile extracurriculare pentru elevi 

–la nivel de filială, adică în instituția din Stolniceni.  

             Propunerea de reorganizare  prin absorbție a școlii  primare  de către 

Gimnaziul  Mingir a parvenit odată cu  prescripția  Inspecției de Stat în construcție, 

care a stabilit starea avariată a clădirii școlii primare. În scopul asigurării 

condițiilor optime de instruire și evitării situațiilor de risc pentru copii și angajați,s-

au creat premize pentru transferarea instituției în localul gimnaziului. Capacitatea 

instituțională a gimnaziului  este de 640 de locuri, spațiu educațional suficient 

pentru asigurarea condițiilor de instruire și educație pentru 260 de copii ai  treptei 



primare și 294 ai treptei de gimnaziu.Absorbția  școlii  primare  de către gimnaziu 

generează disponibilizarea directorului, directorului adjunct pentru educație și 

pentru gospodărie,a deridicătoarelor (11 la număr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

               Doamna director  Tătaru V.a fost transferată în funcția de director-adjunct 

pentru treapta primară a gimnaziului și învățătoare la clasa a III. Directorul adjunct 

al instituției, fiind de vârstă pensionară, a rămas învățător la clasa a IV. 

Deredicătoarele  -10 dintre ele -au fost angajate la gimnaziu, iar una, fiind de 

vârstă pensionară, a fost concediată. Astfel, au fost evitate situațiile care ar fi putut 

provoca disensiuni. 

              În aspect funcțional, în scopul asigurării condițiilor optime de activitate 

pentru copii, au fost reamenajate grupurile sanitare, se efectuează reparația capitală 

a bucătăriei. În așa mod, procesul de absorbție a școlii primare de către gimnaziu la 

nivelul localității  Mingir s-a produs fără disensiuni,urmărindu-se realizarea 

obiectivului privind optimizarea condițiilor de activitate pentru toate categoriile de 

copii. 

                În anul de studii 2016-2017 , cu probleme în gestionarea bugetară,  a apărut 

și Școala primară Fârlădeni, care  a resimțit  deficit de buget. Având o singură clasă la 

treapta  primară - clasa a III cu  11 elevi – instituția se încadra în categoria instituțiilor 

mici, având  8 elevi ponderați. Cu un așa număr de elevi, conform formulei de 

finanțare, bugetul constituie o sumă foarte mică, care nu poate asigura acoperirea  

cheltuielilor de întreținere. În același timp, pe parcurs, unii dintre părinți cu copii la 

treapta  primară , optau pentru  școala de circumscripție G M ” A . Bunduchi ”. Astfel ,   

pentru asigurarea funcționalității, în continuare, a instituției, în anul școlar  2017 - 

2018, clasa  a  IV cu 11 copii a fost transferată la școala de circumscripție. Deoarece în 

localitate a rămas doar treapta preșcolară, este oportun de a modifica statutul instituției 

și a o transmite în gestiunea primăriei. Actualmente, în grădinița din Fârlădeni sunt 

instituționalizați  30  de copii.    

       O situație similară se atestă și în localitatea Sărata Mereșeni, unde instituția de 

învățământ , în anul școlar 2017 -2018,  a rămas  fără elevi la treapta primară, deoarece 

părinții au refuzat  înființarea clasei I în teritoriu, optând  o parte dintre ei pentru Sărata 

–Galbenă, iar altă parte pentru LT”M.Lomonosov”. Deoarece , la nivel de instituție, nu 

mai sunt elevi la treapta primară, apare oportunitatea de a solicita acceptarea trecerii 

grădiniței în subordinea primăriei, deoarece , la această treaptă, activează o grupă 

mixtă cu 20 de copii. 

       Astfel, în urma acestor reorganizări, rețeaua școlară a raionului Hâncești va fi 

alcătuită din 7 licee, 30 de gimnazii, 5 gimnazii-grădiniță, 2 școli primare grădiniță, în 

total  44 de instituții de învățământ secundar general, ciclul I și II. 

 

        Şef Direcţia Învăţămînt                                                  Valentina TONU 

             

 


