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Proiect

DECIZIANT.l0/18
din l0 decembrie 2021
Cu privire la r ep artizarea mij lo acelor fi nanciare

din fondul educaliei incluzive pentru anul2022
in temeiul art.81 alin.( 1) al Legii privind administratia public[ localE nr. 436-XVI din28.12.2006, art. t 0,
118-126 Codul Administrativ nr.116/2018, regulamentelor privind repartizarea qi utilizarea mijloacelor

financiare din fondului pentru educalia incluzivd, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului Republicii
Moldova nr.868 din 08.10.2014 privind finanlarea inbazd de cost standard per elev a instituliilor de
inv6!6mdnt primar qi secundar general din subordinea autoritIfilor publice locale de nivelul al doilea, in
temeiul calculelor prezentate de Direclia General[ Educatie qi 1in6nd cont de prevederile Deciziei
nr.1012 din 10 decembrie 2021 ,,Cuprivire la aprobarea bugetului raional pentru anul2022 in lectura a
doua", Consiliul Raional

DECIDE:
1

.

2.
3.
4.

5.

Se repartize azd. alocalii din fondul educaliei incluzive, conform anexei nr.1 .
Beneficiarii de alocalii mentionali in prezentaDecizie, sunt responsabili de utilizarea conform
destinatiei a mijloacelor financiare alocate cu prezentarea rapoartelor financiare.
Directia General6 Finante (dna Colun Galina) va efectua redistribuirea alocafiilor bugetului
raional, conform pr ezentei Decizii.
Direclia Generald Educalie (dna Mustovici Silvia) va monitoriza executarea cheltuielilor
repartizate din componenta raionald gi fondul educaliei incluzive.
Prezenta decizie se include in registrul de stat al actelor locale cu drept de atac la Judecitoria Orhei in

condiliile Codului administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare persoanelor vizate.
Preqedintele raionului dl Dinu Jurcanu, comisia consultativ6 de specialitate in problemele
economice, buget qifinante (dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executErii prezentei

6.

Decizii.

Pregedintele gedintei
Secretarul Consiliului Raional
Coordonat:

Yizat:

D.Jurcanu - pregedintele raionului
I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului
S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
- gef, Directia Generali Finante
S.Mustovici - qef Direclia General6 Educatie
M.Batrincea - gef, Serviciul Juridic

G.Colun

Elaborat:S.Mustovici

Serghei Caraman

Anexa Nr I
la decizia Consiliului raional
Nr.10/18 din 10 decembne2}2l

Repartizarea mijloacelor finaniare din Fondul Educafiei Incluzive petru cheltuieli de personal a
cadrelor didactice de sprijin pentru anul2022

(mii lei)
Nr.

Denumireinstitutiei

d/o

Total

repartizat

7

Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul

8

Gimnaziu lMitoc

100,1

9

129,3

18

Gimnaziul Morozeni
Gimnaziul Piatra
Gimnaziul Pohrebeni
Gimnaziul Pu{intei
Gimnaziul Seliqte
Gimnaziul Lucageuca
GimnaziuiTrebujeni
Gimnaziul "LqiD.A.Teodorovici."

19

Gimnaziul "GrigoreVieru"

106,6

20

116,3

25

Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul
Gimnaziul

26

GimnaziulTablrd

57,0

27

Gimnaziul Susleni
Gimnaziul Biesti
Gimnaziul Clisova
Gimnaziul Viscauti
Gimnaziul Zorile
Complexul educational gim.-gr. Neculaeuca

245,6

1

2
J

4
5

6

10

l1
\2
15

t6

t7

2l
22
24

28
29
30
31

Brdviceni

118,5

Chiperceni

1023

Ciocilteni "D.Cantemir"

106,6

Cucuruzeni

114,3

Camencea

42,4

Ghetlova

106,6

JoradeJos

108,6

Isacova
Br6neqti "M.Moraru"

75,1
116.3

209,8

I16,3
127,0
96,2
236,7

51,2

MIl6ieqti

103,7

JoradeSus

lll,6

Cigmea

Vatici

10,9
102,4

116,3

57,0
109,2
58,1
58,1
3210,1

JJ

Total gimnazii
LT "A.Russo"

34

LT "I.L.Caragiale"

204,7

35

LT Peresecina "A.Donici"
LT "Onisifor Ghibu"

193,4

226,6

Totallicee

723,8

36

Total

SecretarulConsiliuluiRaional

99,1

3933,9

Serghei Caraman

NOTA INFORMATTVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Fondul pentru
Educatie Incluzivl anul 2022',
1.

Denumirea autorului qi dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului

Direclia GeneralS Educafie.
2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl(ile urmirite
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate art.81 (l) al Legii privind administralia
public6 locali nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, aRegulamentului privind repartizareagi utilizarea
resurselor financiare din componenta unitdlii administrativ-teritoriale, aprobat in temeiul Hottrririi
Guvernului R. Moldova nr. 868 din 08.10.2014 privind finanfarea inbazd,de cost standard per elev a

instituliilor de invSfdm6nt primar gi secundar general din subordinea autoritifilor publice de nivelul al
doilea, completatd prin Hotdr6rea Guvernului R. Moldovanr.862 din 05.09.2018, in scopul asigurdrii
functionalitdlii instituliilor de invifim6nt gi cu privire la formarea gi utilizarea fondului pentru educalia
incluzivd
3. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi
Proiectul de decizie stabileqte finanlarea instituliilor de inviflm6nt cu scopul asigurlrii
funclionalitilii instituliilor de inv6{dmdnt, asigur6rii ganselor egale pentru fiecare elev de a beneficia de
drepturile fundamentale la dezvoltare qi educafie ftrd a afecta procesul educational gi cu privire la
formarea gi utilizarea fondului pentru educalia incluzivI. Se solicitd alocafii din fondul pentru educafie
incluzivd 2022in sumi de 3933,9 mii lei pentru perioada l2 luni.
4. Fundamentarea economico financiarl
Cheltuielile pentru implementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la repartizarea
mijloacelor financiare din Fondul pentru Educatie Incluziva anul2022" se determin[ din fondul pentru
educa{ia incluziv6 pentru anul2022 in sumS de3933,9 mii lei pentru perioada 12luni.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative gi se incorporcazdin sistemul
actelor normative qi nu necesiti abrogarea/modificarea altor decizii.
6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului de decizie
inbaza celor expuse, proiectul deciziei " Cu privire larepartizarea mijloacelor financiare din
componenta raionalS qi Fondul pentru Educatie Incluziva anuJ 2022" a fost avizat de pregedintele
raionului, vicepregedinte al raionului (responsabil de probleme sociale), Secretarul Consiliului Raional,
Direcfia General6 Finante, Direcfia Generali Educatie, Specialistul principal al aparatului pregedintelui
raionului (urist).
in scopul respectSrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenta
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la
directoriul Transparenld decizionald, sec{iunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei j uridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative
proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de citre specialistul principal al aparatului
pregedintelui raionului (urist). Structura gi confinutul actului corespunde normelor de tehnicd
legislativ6.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative
de specialitate gi aprobare in cadrul gedinlei Consiliului raional.

$ef Direcfie

Silvia MUSTOVICI

