
  Proiect 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

DECIZIE 

Nr._________                                                                                                             din_____________2021 

Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție)                                                                                                    

a instituțiilor publice  

 

      În temeiul art. 21 alin.1), alin. 7), art. 141 alin.1) lit. j) din Codul educației al Republicii Moldova;   

art. 204 alin.alin. 1-2), alin. 5), art. 205 alin. 2) din Codul civil al Republicii Moldova;   
conform art. art.86-88 din Codul Muncii al Republicii Moldova;                                                                                            

art.43 alin.1) lit. r), alin. 2) al Legii privind administrația publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;                                                

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 484 din 05.07.2011 ”Cu privire la Planul Național de acțiuni pentru 

implementarea reformei structurale în educație”;                                                                                                        pct.pct. 

8.1, 8.2 din Statutul instituțiilor publice I.P. „Gimnaziul „Andrei Chivriga”” s. Valea Mare, r-nul Ungheni, şi I.P. 
„Gimnaziul Buzduganii de Sus”, s. Buzduganii de Sus, r-nul Ungheni; 

în scopul asigurării condițiilor optime de școlarizare a copiilor din localitățile raionului Ungheni, 
 

Consiliul raional Ungheni 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de Direcția educație. 

2. Se aprobă reorganizarea Instituţiei Publice „Gimnaziul „Andrei Chivriga” din s. Valea Mare, r. Ungheni, 

înregistrată la data de 11 ianuarie 2013 cu IDNO: 1013620001062 (în calitate de instituție absorbantă), prin 

fuziune (absorbție) cu  Instituţia Publică  „Gimnaziul Buzduganii de Sus”, s. Buzduganii de sus, r-nul 

Ungheni (în calitate de instituție absorbită), înregistrată la data de  05 septembrie 2018  cu IDNO: 

1018620003980. 

3. Patrimoniul Instituţiei Publice  „Gimnaziul Buzduganii de Sus”, s. Buzduganii de sus, r-nul Ungheni, se 

va transmite Instituţiei Publice  „Gimnaziul „Andrei Chivriga” din s. Valea Mare, r-nul Ungheni, în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului Nr. 901 din 31.12.2015.                                                                                                                                                        

4. Ca urmare a reorganizării prin fuziune (absorbţie)  Instituţia Publică  „Gimnaziul „Andrei Chivriga” din 

s. Valea Mare, r-nul Ungheni, în calitate de instituţie absorbantă, devine succesor de drepturi şi obligaţii al 

instituţiei absorbite Instituţie Publică „Gimnaziul Buzduganii de Sus”, s. Buzduganii de sus, r-nul Ungheni.                                                                                                                                                                                   

5. Se aprobă statutul, în redacţie nouă, al Instituţiei Publice “Andrei Chiviriga” din s. Valea Mare, r-nul 

Ungheni, cu modificările introduse. Statutul urmează a fi prezentat pentru avizare la organul de specialitate 

Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.                                                                                    

6. Instituţia Publică „Gimnaziul Buzduganii de Sus”, s. Buzduganii de sus, r-nul Ungheni, în rezultatul 

reorganizării se radiază din Registrul de Stat al persoanelor juridice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Se pune în sarcina şefului Direcției educație să efectueze în comun cu managerii instituțiilor fuzionate:                                                                                                                                                                

- asigurarea înregistrării modificărilor operate în actele de constituire ale instituției absorbante I.P. 

„Gimnaziul „Andrei Chivriga”” s. Valea Mare, r-nul Ungheni, în Registrul de stat al unităţilor de drept 

privind organizaţiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova (Agenţia Servicii Publice),  şi a 

procedurii de radiere a Instituţiei Publice „Gimnaziul Buzduganii de Sus”, s. Buzduganii de sus, r-nul 

Ungheni,ca urmare a procesului de reorganizare prin fuziune;                                                                                                                                                                              

-  asigurarea metodologică și tehnică a procesului de reorganizare prin fuzionare a instituțiilor de 

învățământ vizate, conform prevederilor actelor normative în vigoare;                                                                       

- angajarea prin transfer sau, în cazul imposibilităţii efectuării transferului, disponibilizarea personalului 

instituţiei absorbite conform prevederilor legislaţiei muncii în vigoare;                                                                                                               

- completarea instituției absorbante cu cadre și materiale didactice necesare.                                                             

8. Cheltuielile ce ţin de reorganizarea instituțiilor susmenţionate vor fi suportate din mijloacele preconizate 

în bugetul instituțiilor reorganizate pentru anul 2021.                                                                                                   

9. Se desemnează responsabilă de realizarea prezentei decizii dna Iulia Pancu, șef Direcție educație.                                                                                                                                                             

Președintele ședinței:                                              ___________________________ 

  Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                                               Rodica Lițcan 

Șef Serviciu juridic și resurse umane                                                   Irina Toader    


