
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei Consiliului raional 

 Cu privire la reorganizarea instituției publice Gimnaziul Năpădeni în instituția publică Școala 

Primară Năpădeni” 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite  

Proiectul deciziei ” Cu privire la reorganizarea instituției publice Gimnaziul Năpădeni în 

instituția publică Școala Primară Năpădeni” a fost elaborat de Direcţia Educație în conformitate 

cu Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Hotărîrea Guvernului nr. 868 

din 08 octombrie 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”, recomandările Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova privind alte modalităţi de 

reorganizare a instituţiilor cu contingente de elevi reduse şi deficit bugetar.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul prevede asumarea responsabilităţilor Direcţiei Educație şi direcţiei IP Gimnaziul 

Năpădeni în organizarea unui proces educaţional mai eficient, gestionarea raţională a spaţiilor 

educaţionale, a resurselor materiale, financiare şi umane în acest scop.  

Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Impactul proiectului  

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra imaginii sistemului educaţional din raion, va respecta 

dreptul tuturor copiilor la studii mai bune şi va asigura dezvoltarea instituţională în plan calitativ. 

Direcţia Educație va monitoriza implementarea prezentului proiect şi va interveni cu suport 

metodologic în asigurarea standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele şcolare.  

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare şi actelor 

administrative ale autorităţii  

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea privind administrația publică locală 

nr.436 din 28.12.2006 și a Codul Educației, art. 21 pct. 1, art. 141 al.1) lit.j) 

Consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional proiectul Deciziei Consiliului raional Cu privire la reorganizarea instituției 

publice Gimnaziul Năpădeni în instituția publică Școala Primară Năpădeni” a fost plasat pe 

pagina web a Consiliului raional www.crungheni.md. Proiectul deciziei se prezintă comisiei 

consultative de specialitate pentru avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi 

adoptare în şedinţă. 

http://www.crungheni.md/

