
 
 

Proces-verbal nr. 3 
 al consultării publice din 07.09.2022 

 
Prezenți – 43 persoane 
Modalitatea: online, Google Meet, ora 15.00 

 
Agenda consultării publice: 

 
I. Cu privire la consultarea publică a proiectelor de decizie care urmează a fi examinate în 

ședința ordinară a consiliului raional din 24.03.2022 
 
1) Cu privire la rezultatele anului de studii 2021-2022 
2) Cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2022-2023 în 

raionul Cantemir 
3) Cu privire la stabilirea districtelor școlare și desemnarea școlilor de circumscripție pentru 

instituțiile publice din raion, anul de studii 2022-2023 
4) Cu privire la valorificarea surselor financiare alocate din componenta raională în anul 

2022 
 

Raportor: Cechir Tatiana, șef DGÎ 
 

Tatiana Cechir, șef DGÎ Cantemir, președintele consultărilor publice: 
 a) anunță prezența participanților, 
 b) anunță agenda consultărilor publice, 

 c) propune să fie numită sectretar al consultărilor publice dna Coloman Nadejda, șef 
adjunct DGÎ Cantemir 

 
S-a discutat: 

1. Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la rezultatele anului de studii 
2021-2022” 

- Dna Cechir Tatiana a prezentat: Scopul proiectului este informarea Consiliului raional  în 
ședința ordinară din 22.09.2022 despre rezultatele anului de studii 2021-2022. Necesitatea 
elaborării și adoptării proiectului de decizie este prezentarea rezultatelor elevilor la 
examenele de absolvire, sesiunea 2022 și evaluarea factorilor care au generat realizarea 
obiectivelor planului de activitate al DGÎ în anul de studii 2021-2022 și au avut impact 
asupra sistemului de control managerial. 
Prevederile de bază ale proiectului sunt: 

- Se ia act de nota cu privire la rezultatele anului de studii 2021-2022, prezentat de 
către Tatiana CECHIR, șef direcția generală învățământ (se anexează). 

- Direcția Generală Învățământ, pentru asigurarea unui cadru stimulativ, propice 
desfăşurării unui  învăţământ de calitate prin valorificarea superioară a propriilor 
resurse umane şi materiale, pentru anul de studii 2022 – 2023, în scopul creării unei 
structuri educaționale dimensionată eficient, în conformitate cu tendințele 
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demografice, sociale și a unei infrastructuri, corespunzătoare standardelor actuale de 
calitate:  

- va asigura instituțiile educaționale cu cadre didactice la toate disciplinele școlare;  
- va asigura formarea eficientă a cadrelor didactice și manageriale conform 

Standardelor profesionale; 
- va motiva cadrele didactice pentru asigurarea educației de calitate, instruirea cadrelor 

manageriale în scopul îmbunătățirii procesului de autoevaluare a școlii.  
Beneficiarii proiectului de decizie sunt autoritățile publice, cadrele didactice din raion, 
Direcția Generală Învățământ Cantemir și subdiviziunile acesteia, comunitatea școlară, 
părinții elevilor, societatea. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse 
consultării publice sunt analiza și identificarea factorilor care au creat impedimente în 
demararea optimă a procesului educațional în anul de studii 2021-2022 și stabilirea 
priorităților menite să asigure un cadru stimulativ, propice desfăşurării unui învăţământ de 
calitate prin valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi materiale în anul 2022-
2023 și consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor 
conform obiectivelor entității publice. Impactul estimat al proiectului de decizie sunt 
rezultatele a anului de studii 2021-2022 evaluate, priorități stabilite pentru anul de studii 
2022-2023. 
Nota de informare se anexează. 
Propuneri nu sunt. 

 
Se propune spre vot proiectul de decizie.  
S-a votat: ”pro” – unanim.  

S-a decis: 
 

1. De a fi înaintat proiectul de decizie „Cu privire la rezultatele anului de studii 
2021-2022„ pentru examinarea în cadrul ședinței consiliului raional din data de 
15.09.2022 
 

 
2. Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea rețelei de 

școli și clase/elevi pentru anul de studii 2022-2023 în raionul Cantemir” 

- Dna Cechir Tatiana a prezentat: Scopul proiectului este de a propune Consiliul raional 
aprobarea rețelei de școli și clase/elevi a instituțiilor de învățământ din raionul Cantemir 
pentru anul de studii 2022-2023. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie 
este punerea în aplicare a prevederilor art. 51, pct. 6, art. 141, lit. j) din Codul Educației 
nr. 152/2014.  
Prevederile de bază ale proiectului sunt: 

- Se ia act de nota informativă privind rețeaua de școli și clase/elevi pentru anul de 
studii 2022-2023, din raionul Cantemir (se anexează). 

- Se aprobă rețeaua de școli și clase/elevi pentru anul de studiu 2022-2023 din 
raionul Cantemir, conform anexelor nr. 01 și 02.  

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/ nedidactice, elevii din 
instituțiile de învățământ din subordine. Rezultatele scontate ca urmare a 
implementării deciziei supuse consultării publice ca urmare a implementării deciziei 
supuse consultării publice sunt asigurarea optimă și funcțională a sistemului educațional 
din raion la efectivul existent al populației școlare în anul de studii 2022-2023. Impactul 
estimat al proiectului de decizie este aprobarea rețelei de școli și clase/elevi pentru anul 
de studii 2022-2023 în raionul Cantemir în număr de 40 instituții de învățământ preșcolar; 
29 instituții publice, din acestea - 2 licee teoretice, 23 gimnazii, 3 gimnazii-grădiniță, 1 
școală primară-grădiniță. 



 
Propuneri nu sunt. 

 
Se propune spre vot proiectul de decizie.  

S-a votat: ”pro” – unanim 
 

3. Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea districtelor școlare și 
desemnarea școlilor de circumscripție pentru instituțiile publice din raion, anul de studii 
2022-2023” 

- Dna Cechir Tatiana a prezentat: Scopul proiectului este de a propune Consiliului raional 
organizarea rețelei instituțiilor de învățământ din raion în districte școlare și școli de 
circumscripție în anul de studii 2022-2023 în conformitate cu actele normative în vigoare. 
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a 
prevederilor art. 21, pct. (2) din Codul Educației nr. 152/2014, Regulamentului-tip de 
organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, 
aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 235/2016 (cap. I, 
pct. 10).       
Prevederile de bază ale proiectului sunt: 

- Se ia act de nota informativă privind stabilirea districtelor școlare  și a școlilor de 
circumscripție pentru anul de studii 2022-2023,  prezentată de dna Tatiana 
CECHIR, șef DGÎ (se anexează). 

- Se stabilesc pentru anul de studii 2022-2023: 
districtele școlare pentru cele 29 instituții de învățământ, conform anexei 01; 
școlile de circumscripție  conform anexei 02. 

- Direcția Generală Învățământ, managerii instituțiilor de învățământ vor asigura 
școlarizarea elevilor conform districtelor școlare stabilite. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice/nedidactice, elevii din cele 29 de 
instituții de învățământ primar, secundar, ciclul I și II stabilite ca districte școlare și 14 
școli de circumscripție. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse 
consultării publice sunt asigurarea optimă și funcțională a sistemului educațional din raion 
la efectivul existent al populației școlare în anul de studii 2022-2023. Impactul estimat al 
proiectului de decizie este stabilirea a 29 districte școlare și desemnarea scolilor de 
circumscripție în număr de 14 școli pentru asigurarea școlarizării elevilor și organizarea 
transportării gratuite a 861 elevi din 26 localități, în anul de studii 2022-2023. 
 

Propuneri nu sunt. 
 
Se propune spre vot proiectul de decizie.  
S-a votat: ”pro” – unanim 
 
 

4. Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la valorificarea surselor 
financiare alocate din componenta raională în anul 2022” 
-Dna Cechir Tatiana a prezentat: Scopul proiectului este informarea Consiliul raional 
despre gradul de valorificăre a surselor financiare alocate din componenta raională în 
anul financiar 2022. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este 
monitorizarea și evaluarea potențialului risc de nevalorificare a surselor financiare alocate 
din componenta raională în anul financiar 2022 și punerea în aplicare a prevederilor art. 
141, lit. b) din Codul Educației nr. 152/2014.  
 Prevederile de bază ale proiectului sunt: 



- Se ia act de nota informativă privind executarea mijloacelor financiare din 
componenta raională în  anul 2022 (se anexează). 
- Direcția generală învățământ va monitoriza în continuare executarea mijloacelor 
financiare alocate din componenta raională și va raporta la ședința următoare a 
consiliului raional. 

 
  Beneficiarii proiectului de decizie sunt instituțiile de învățământ, cadrele 
didactice/ nedidactice, elevii din instituțiile de învățământ din subordine. Rezultatele 
scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt surse 
financiare alocate din componenta raională utilizate conform destinației. Impactul estimat 
al proiectului de decizie este îmbunătățirea infrastructurii instituționale și realizarea 
standardelor de calitate pentru instituțiile publice de învățământ. 
 La ziua de 30.08.2022 s-au înregistrat doar 38% realizare/ valorificare a sumelor alocate. 
Directorii de școli, care au iinițiat lucrări de reparație capitală infomează: 
Dna Enciu Ecaterina: lucrările sunt realizate în proporție de 80%, au rămas de instalat 
cabinele în vecee. Garantăm finisarea reparației până la sfârșitul lunii septembrie. 
Dna Ciobanu Feodora: la moment avem semnat contractul, nu am primit confirmarea de 
înregistrrare de la Trezoreria Cahul, pentru a-l plasa pe achiziții.md. 
Dna Ursu Ludmila. Lucrările sunt finisate, urmează să luăm în primire, prin proces-
verbal, lucrările de reparație capitală, și să transferăm suma achiziționată. 
Dna Mocanu Verronica: antreprenorul a garantat finisarea lucrărilor în blocul alimentar 
până la sfârșitul lunii septembrie. 
Dl Bîtcă Ion: în timpul lucrărilor de reparație s-a cconstatat că este deteriorat acoperișul 
asupra blocului unde sunt amplasate vestiarele. Antreprenorul a solicitat lucrări 
suplimentare de reparație a acoperișului (parțial), apoi continuă lucrărle de interior. 
Dna Ungureanu Ala: lucrprile sunt finalizate. Este necesar de verificat conexiunea 
cazanelor la gaze. Sezonul rece îl începem cu cazangerie renovată. 
 
Dna Cechir Tatiana: informația vafi actualizată la data de 15.09.2022. La darea în 
exploatare a obiectelor reparate capital, DGÎ trebuie informată. 
 

Propuneri nu sunt. 
 
Se propune spre vot proiectul de decizie.  
S-a votat: ”pro” – unanim 

 
 
Președintele ședinței                       /semnat/                                                    Tatiana  Cechir 
Secretar                                          /semnat/                                                      Coloman Nadejda                                                                                                   
 


