
  

        
                                                 

       D E C I Z I E 
                                            mun.Hînceşti                         

 

din ______  2018                                                       nr. 03/_ 

 

Cu privire la acţiunile de redimensionare  

a reţelei de învăţămînt din raionul Hînceşti, 

trimestrul II al anului 2018 

 Întru asigurarea implementării politicii educaționale a statului, în vederea 

întreprinderii măsurilor de asigurare a durabilității și consolidării rețelei școlare și 

preșcolare din raion, în temeiul art.43 alin (2); 46 a) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art 141 din Codul Educaţiei al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Deciziei Consiliului Raional Hâncești nr. 03/09 din 

04.07.2014 “Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului educațional 

raional pentru  anii 2013 -2020”, examinând materialele prezentate de Direcția 

Învățământ Hâncești, avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional 

Hîncești DECIDE: 

         1. Se ia act de informaţia prezentată de V. TONU, şefa Direcției Învățământ      

(Anexa nr.1) 

 

 2. Se obligă Direcţia Învăţământ (dna V.TONU):  

 Să urmărească respectarea, de către toți managerii școlari și preșcolari, a 

prevederilor regulamentare privind completarea claselor și a grupelor de copii. 

 Să asigure funcționalitatea regulamentară și eficientă a instituțiilor școlare, prin 

comasarea managementului școlii primare și grădiniței la nivel de localitatea 

Fârlădeni, grădinițelor  din comuna Sărata Galbenă (Brătianovca și nr.1), 

comuna Crasnoarmeiscoe (Tălăiești și grădinița nr.1); 

 În scopul asigurării continuității funcționalității instituțiilor, în cazul 

imposibilității desfășurării concursului, va organiza filială a gimnaziului Mingir 

gimnaziul Voinescu. 

 Să sesizeze MECC  asupra disfuncţiilor apărute în funcţionarea eficientă a 

sistemului educaţional din raion, cauzate de imperfecţiunea cadrului legal 

normativ  privind înființarea filialelor și numărul redus de elevi în clasă. 

 

 3. A monitoriza activitatea APL I în contextul: 
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 respectării actelor normative ce ţin de evidenţa, instituţionalizarea, şcolarizarea 

tuturor copiilor din teritoriu. 

 sporirii gradului de implicare şi responsabilitate a consiililor locale în 

chestiunile ce ţin de activitatea instituţiilor din teritoriu,în special în cele 

preşcolare. 

 

 4. A sesiza Consiliile Locale (Sărata Galbenă, Bozieni, Crasnoarmeiscoe, 

Bobeica, Lăpușna, Cotul-Morii, Săcăreni, Leușeni) asupra  aspectului asigurării 

securității vieții și sănătății copiilor  în timpul transportării. 

 

 5. A recomanda Consiliilor Locale analiza profundă a situaţiei social- 

economice, demografice din teritoriu pentru planificarea ulterioară a numărului de 

grupe.  

 

 6. A include în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare 

a sistemului raional pentru anul 2018, la indicatorul modernizarea sistemului 

educaţional din raion, continuarea reajustării clădirii gimnaziului Cioara la 

necesitățile pentru activitatea grădiniței din localitate, reparații capitale pentru 

extinderea spațiului educațional în grădinițele din localitățile Logănești, Buțeni, 

Mingir, Cățeleni. 

 

 7. Se obligă Direcția Învățământ Hâncești (dna Valentina TONU), în comun cu 

primăriile, directorii instituțiilor educaționale, să asigure condițiile necesare de 

desfășurare a procesului educațional în instituțiile raionului. 

 

 8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui 

raionului, dna Vera PATRAȘCU. 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                            ______________ 

                     

     Contrasemnează: 

                             Secretarul  

               Consiliului Raional Hînceşti                                Elena MORARU TOMA 

 
Inițiat: ________________________Ghenadie Buza, Preşedintele raionului 

Coordonat:   ___________________Vera Patraşcu, Vicepreşedintele raionului 

                     ___________________Galina Erhan, șef Direcția Generală Finanțe 

 

Elaborat:    ____________________Valentina Tonu, șef Direcția Învățămînt 

Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui 

 


