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                                                                                                                    Proiect 

                                                                 DECIZIE nr. 1/                                                     

     din 28 ianuarie 2021 

        Cu privire la alocarea unor mijloace financiare  

              din componenta raională pentru educație 

Examinând nota informativă a Direcției Generale Educație Telenești, ținând cont de 

necesitățile stringente pentru activitatea  instituțiilor educaționale din raion, în conformitate cu 

prevederile art. 141 al. (e) al Codului Educației, Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 privind 

finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar 

general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul  al doilea (anexa nr. 2, 

Regulamentul  privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii 

administrativ-teritoriale) a Deciziei nr. 5/14 din 10.12.2020 „Cu privire la bugetul raional 

pentru anul 2021 (lectura II)”, având în vedere avizul Comisiei consultative pentru probleme 

de economie, buget și finanțe, în temeiul art. 43 al. (1) lit. ”b”, art. 46 al (1) al Legii nr. 

436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se alocă mijloace financiare, din componenta raională pentru educație, în mărime 

totală de 3 114750.00 lei (trei milioane una sută paisprezece mii trei sute șaptezeci și unu lei) 

care vor fi distribuiți și utilizați după cum urmează. 

1.1. 1 444000 lei (un milion patru sute patruzeci și patru mii lei) pentru remunerarea 

cadrelor didactice de sprijin din cadrul instituțiilor de învățământ general din raion în perioada 

01.01.2021 – 31.08.2021, conform prevederilor anexei nr. 1; 

1.2. 1 670750 lei (un milion șase sute șaptezeci mii șapte sute cincizeci lei), pentru 

asigurarea condițiilor optime în procesului educațional din raionul Telenești, care vor fi 

utilizați conform prevederilor anexei nr. 2: 

2.Executarea decizii date se pune în seama șefilor Direcției Finanțe, Direcției Generale 

Educație şi a managerilor instituţiilor de învățământ vizate, în parte conform atribuțiilor de 

serviciu. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii urmează a fi exercitat de Președintele 

raionului. 

4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ ”Monitorul de 

Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de stat al actelor locale. 

 

      Președintele  ședinței                                                 

             

Secretarul Consiliului raional      Sergiu Lazăr 

 

http://www.telenesti.md/
mailto:consiliul@telenesti.md
http://www.telenesti.md/


Anexă nr.1 

la Decizia nr.1/    din 28 .01. 2021 

Necesarul mijloacelor financiare 

Pentru remunerarea cadrelor didactice de sprijin din cadrul instituțiilor de învățământ 

general din raion în perioada 01.01.2021 – 31.08.2021 

Nr. 

crt. 

Instituția de 

învățământ 

Nr. 

de 

elevi 

cu 

CES 

Nr. 

de 

elevi 

cu 

CES 

la 

CDS 

Nr. 

CDS 

Unități 

salariale 

CREI Suma 

alocațiilor 

la salariu 

CDS 

Mii lei 

1. IPG ,, D. Cantemir” 

Mîndrești 

7 5 1 0.5 1 33,7 

2. IPG ,, V. Anestiade” 

Sărăteni 

17 15 2 1,5 1 108,5 

3. IPG Negureni 11 11 2 1,00 1 67,3 

4. IPG Brînzenii- 

Vechi 

12 12 2 1,5 1 101 

5. IPG ,,T.Brădescu” 

Chiștelnița  

16 14 2 1,5 1 101 

6. IPG Țînțăreni  9 9 1 1,00 1 67,3 

7. IPG Hirișeni 3 0 0 0 1 0 

8. IPG ,, V. 

Cordineanu” 

Chițcanii-Vechi 

5 4 1 0,5 1 32,3 

9. IPG Crăsnășeni 14 13 2 1,5 1 103,8 

10. L.T. ,, A.Păunescu” 

Căzănești 

5 5 1 0,5 1 33,7 

11. IPG Băneștii-Vechi 9 9 1 1,00 1 67,3 

12. IPG Inești 9 9 2 1,00 1 67,3 

13. IPG Leușeni 6 6 1 0,5 1 33,7 

14. IPG ,, N.Popa” 

Verejeni 

2 2 1 0,25 1 16,8 

15. IPG Tîrșiței 5 5 1 0,5 1 33,7 

16. IPG Suhuluceni 3 0 0 0 1 0 

17. IPG ,, N. Holban” 

Scorțeni 

7 6 1 0,5 1 33,7 

18. IPG ,, M.Eminescu” 

Telenești 

28 27 2 2,5 1 168,3 

19. IPG Ciulucani 10 10 1 1,0 1 67,3 

20. IPG Coropceni 10 8 2 1,00 1 66 

21. IPG Ghiliceni 5 5 1 0,5 1 33,7 



22. IPG Băneștii Noi 5 5 1 0,5 1 35,9 

23. IPG ,, Anton 

Moraru” Pistruieni 

8 8 1 0,5 1 31,6 

24. IPG Văsieni 9 9 1 1,00 1 74,8 

25. IPG ,, P.Bechet” 

Vadul-Leca 

3 3 1 0,5 1 33,7 

26. IPG Ratuș  5 5 1 0,5 1 31,6 

27. IPG Cîșla 3 0 0 0 0 0 

28. IPG Budăi 1 0 0 0 1 0 

 TOTAL 227 205 32 21,25 26 1444,0 

 

Secretarul Consiliului raional      Sergiu Lazăr 

 

 Anexă nr. 2 

                                                                                              la Decizia nr.1/    din 28 .01. 2021 

          Mijloace financiare din componenta raională pentru asigurarea 

             condițiilor optime în procesului educațional din raionul Telenești 

- 140,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (90,00 mii lei) și 50,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Ggimnaziul Budăi; 

- 120,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (80,00 mii lei) și 40,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Ggimnaziul Văsieni; 

- 110,0 mii lei  pentru cheltuieli de întreținere a IP Gimnaziul ”P.Bechet”, Vadul-Leca; 

- 160,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (90,00 mii lei) și 70,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP L/T ”A.Păunescu”, Căzănești; 

- 100,00 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (40,00 mii lei) și 60,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Gimnaziul Ghiliceni; 

- 100,00 lei pentru asigurarea achitării gazelor (57,00 mii lei) și 43,00 mii lei cheltuieli 

de intretinere a  IP Gimnaziul Ciulucani; 

- 60,00 mii lei pentru cheltuieli de intretinere a  IP Gimnaziul Ratuș; 

- 150,00 mii lei pentru cheltuieli de intretinere a  IP Gimnaziul Suhuluceni; 

- 100,00 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid 40,00 mii lei și 60,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Gimnaziul Băneștii Noi; 

- 150,00 mii lei pentru achitarea gazelor  70,00 mii lei și 80.00 mii lei pentru cheltuieli 

de întreținere a  IP Gimnaziul ”Eleonora Romanescu”, Leușeni; 

- 48,75 mii lei pentru procurarea combustibilului solid (lemn) în IP Gimnaziul ”Vasile 

Anestiade”, Sărătenii Vechi; 

- 115,00 mii lei pentru:90,00 mii lei pentru procurarea combustibilului(cărbune) și 

25,00 mii lei pentru întreținere în  IP Gimnaziul ”Ion Bînzari”, Hirișeni; 

- 107,00 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (75,00 mii lei) și 32,00 mii lei 

pentru cheltuieli de intretinere a  IP Gimnaziul Tîrșiței; 

- 90.00 mii lei, cheltuieli de intretinere(40,00 mii lei) și procurarea combustibilului 

(50,00 mii lei) în IP Gimnaziul Crăsnășeni; 



       -  120,00 mii lei pentru procurarea combustibilului (baloți de paie) în IP Gimnaziul 

”T.Brădescu” din s. Chiștelnița. 

                                       Suma totală - 1 670750 lei 

 

                  Secretarul Consiliului raional      Sergiu Lazăr 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de decizie: „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare  

 din componenta raională pentru educație”.  

  

l. Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului: 

Proiectul Deciziei cu privire la finanțarea cheltuielilor ce țin de remunerarea cadrelor 

didactice de sprijin din instituțiile de învățământ general din raion a fost elaborat de către 

Serviciul de Asistență Psihopedagogică aflat în subordinea Direcției Generale Educație în 

colaborare cu Direcția Finanțe. 

 

 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite: 

 

     Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie sunt:Asigurarea educațională 

individualizată copiilor cu cerințe educaționale speciale de către cadrul didactic de sprijin și 

servicii suport în centrul de resurse pentru educație incluzivă, integrați în instituții de învățământ 

general; 

Asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în instituțiile de învățământ general, 

în cadrul disciplinelor de studii, astfel ca instituția de învățământ să răspundă diversității 

copiilor și nevoilor care decurg din aceasta, pentru a oferi o educație de calitate tuturor copiilor 

în contexte integrate și medii de învățare comună.  

 

 3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

  Proiectul de Decizie cu privire la finanțarea cheltuielilor ce țin de remunerarea cadrelor 

didactice de sprijin din instituțiile de învățământ general din raion este bazat pe Codul Educației 

al Republicii Moldova, prevederile Legii nr.270 din 23.11.2018, Hotărârea de Guvern nr. 1231 

din 12.12.2018, Hotărârea de Guvern nr. 868 din 08.10.2014.    

   Activitatea cadrului didactic de sprijin este normată ca activitate de învățământ general 

reieșind din următoarele norme didactice: 

a. 18 ore pentru 10 copii/elevi cu cerințe educaționale speciale în grupe de grădinițe/ 

clase din instituții de învățământ secundar general, la același nivel de învățământ; 

b. 18 ore pentru 5 copii/elevi cu dezabilități severe/asociate integrați în grupe/clase din 

instituții de învățământ secundar general. 

În 24 de instituții de învățământ general din raion studiază 229 elevi cu cerințe 

educaționale speciale, din care 205 elevi cu cerințe educaționale speciale necesită 

suport CDS, pentru care s-au stabilit 21,25 unități salariale de cadru didactic de sprijin în 

care sunt încadrați 32  pedagogi conform Anexei nr.1 a notei informative. 

Cadru didactic de sprijin beneficiază de sporuri la salariul lunar, ajutor material și 

premiere în conformitate cu actele normative.  

Cuantumul alocărilor calculat per instituții se prezintă in anexa la prezenta notă 

 



4. Fundamentarea economico-financiară:  

Pentru executarea prezentei Decizii este necesară alocarea mijloacelor financiare în 

mărime 1444,0    mii lei pentru remunerarea cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de 

învățământ general din raion-bani, prevăzuți în Bugetul anului 2021, cap. ,, educație incluzivă” 

pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor de suport, respectiv cadre didactice de sprijin angajate 

în instituțiile de învățământ general, în vederea asigurării incluziunii educaționale a copiilor cu 

nevoi speciale. 

Managerii instituțiilor educaționale își asumă responsabilitatea de a utiliza resursele 

financiare alocate conform prevederilor Deciziei CR Telenești și a actelor normative în vigoare. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 33 alin.(3, art.141 al.(e) din 

Codul Educației, Hotărârea de Guvern nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost 

standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea 

autorităților publice locale de nivelul al doilea, respectiv Anexa nr.3, regulamentul privind 

formarea și utilizarea fondului pentru educația incluzivă, pct. 3. din prezentul regulament, care 

stipulează că mărimea fondului pentru educația incluzivă se stabilește în funcție de numărul 

elevilor cu cerințe educaționale speciale, ca urmare a evaluării și înregistrării acestora de către 

serviciile teritoriale de asistență psihopedagogică, dar nu mai mult de 2% din suma 

transferurilor categoriale și pct.7 din prezentul regulament, care prevede că mijloacele financiare 

din fondul pentru educație incluzivă se repartizează în baza deciziei  consiliului unității 

administrativ-teritoriale și sunt direcționate distinct pentru finanțarea cheltuielilor ce țin de 

remunerarea cadrelor didactice de sprijin, iar managerii școlari vor respecta prevederile deciziei 

respective. 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie: 

În temeiul art. 32  al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost 

transmis spre cunoștință și avizare autorităţilor publice responsabile de implementarea prevederilor 

conţinute în proiect, instituţiilor și subdiviziunilor după cum urmează: Șef DGE, șeful Direcției Finanțe, 

juristul CR care au întocmit şi prezentat autorului proiectului avizele la proiect(vizând-ul prin semnătura 

titularului funcției respective). 

 De asemenea conform  prevederilor Legii nr.239/2013 privind transparența procesului decizional, 

proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional directoriul „Transparența decizională”, 

secțiunea „Proiecte de decizii”. 

 

7. Consultarea expertizei juridice: 

      În temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost 

expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme juridice. Structura și conținutul 

actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

 

8. Constatările altor expertize (după caz) 

Nu sunt necesare 

  

 Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare Comisiilor 

consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.  

 

 

Șef interimar SAP            Botnari Maria   __________________ 

                                                                                                         (semnătura) 

 
                           



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie: Cu privire la alocarea unor mijloace financiare suplimentare din 

cadrul componentei raionale instituțiilor de învățământ a căror fondator este Consiliul 

Raional Telenești”  
 

l. Denumirea autorului și a participanților la elaborarea proiectului: 

Proiectul Deciziei cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei 

raionale instituțiilor de învățământ al căror fondator este Consiliul Raional Teleneștia a fost 

elaborat de către Direcția Generală Educație în colaborare cu Direcția Finanțe și consultat 

cu Președintele raionului. 

 

 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie și finalitățile urmărite: 

Necesitatea prezentului proiect și finalitatea urmărită sunt condiționate de contextul temporal: 

în condițiile iernii un șir de instituții (menționate în compartimentul 4) au nevoie de resurse 

financiare pentru asigurarea cu agent termic, încălzirea instituției, condiții decente pentru 

desfășurarea procesului educațional în perioada rece a anului, menținerea funcționalității 

sistemei de termoficare. 

 

 3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Principalele prevederi ale proiectului urmăresc obiectivul asigurării condițiilor optime de 

desfășurare a procesului educațional în 15 instituții din învățământul general (enumerate în 

compartimentul 4), condiționate de necesitatea întreținerii funcționalității sistemelor de 

termoficare în perioada rece a anului și pentru alte cheltuieli de întreținere a bunei 

funcționări a instituțiilor școlare. 

 

4.Fundamentarea economico financiară:  

În contextul argumentelor expuse mai sus, precum și în urma efectuării analizei la fata 

locului, considerăm relevant de a fi alocate următoarele mijloace financiare din componenta 

raională: 

- 140,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (90,00 mii lei) și 50,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Ggimnaziul Budăi; 

- 120,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (80,00 mii lei) și 40,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Ggimnaziul Văsieni; 

- 110,0 mii lei  pentru cheltuieli de întreținere a IP Gimnaziul ”P.Bechet”, Vadul-Leca; 

- 160,0 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (90,00 mii lei) și 70,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP L/T ”A.Păunescu”, Căzănești; 

- 100,00 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (40,00 mii lei) și 60,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Gimnaziul Ghiliceni; 

- 100,00 lei pentru asigurarea achitării gazelor (57,00 mii lei) și 43,00 mii lei cheltuieli 

de intretinere a  IP Gimnaziul Ciulucani; 

- 60,00 mii lei pentru cheltuieli de intretinere a  IP Gimnaziul Ratuș; 

- 150,00 mii lei pentru cheltuieli de intretinere a  IP Gimnaziul Suhuluceni; 

- 100,00 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (40,00 mii lei) și 60,00 mii lei 

pentru cheltuieli de întreținere a IP Gimnaziul Băneștii Noi; 

- 150,00 mii lei pentru achitarea gazelor ( 70,00 mii lei) și 80.00 mii lei pentru cheltuieli 

de întreținere a  IP Gimnaziul ”Eleonora Romanescu”, Leușeni; 

- 48,750 mii lei pentru procurarea combustibilului solid (lemn) în IP Gimnaziul ”Vasile 



Anestiade”, Sărătenii Vechi; 

- 115,00 mii lei pentru:90,00 mii lei pentru procurarea combustibilului(cărbune) și 

25,00 mii lei pentru întreținere în  IP Gimnaziul ”Ion Bînzari”, Hirișeni; 

- 107,00 mii lei pentru asigurarea cu combustibil solid (75,00 mii lei) și 32,00 mii lei 

pentru cheltuieli de intretinere a  IP Gimnaziul Tîrșiței; 

- 90.00 mii lei, cheltuieli de intretinere(40,00 mii lei) și procurarea combustibilului 

(50,00 mii lei) în IP Gimnaziul Crăsnășeni; 

- 120,00 mii lei pentru procurarea combustibilului (baloți de paie) în IP Gimnaziul 

”T.Brădescu”, Chiștelnița. 

Suma totală pentru realizarea proiectului și asigurarea condițiilor optime pentru 

desfășurarea procesului educaținal - 1 670750 lei 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.141, lit. (e) al Codului 

Educației,  Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor din componenta 

raională, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 1/5 din 14.03.2013 și a Deciziei nr.5/14 

din 10.12.2020  cu privire la bugetul raional pentru anul 2021. 

 

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului de decizie: 

În temeiul art. 32  al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei 

a fost analizat și avizat de Consiliile de administrație ale instituțiilor solicitante. 

 De asemenea conform  prevederilor Legii nr.239/2013 privind transparența procesului 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional directoriul 

„Transparența decizională”, secțiunea „Proiecte de decizii”. 

 

 

7. Consultarea expertizei juridice: 

      În temeiul art. 37 (6) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal în probleme 

juridice. Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

8. Constatările altor expertize (după caz) 

Nu sunt necesare. 

 Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare Comisiilor 

consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.  

Alina PASCARU   Șef DGE                           __________________ 

                                                                                                         (semnătura) 

_____________ 

(data semnării) 
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