
 

PROIECT 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 

DECIZIA nr.6/ 

din21 august 2020 

 

Cu privire la organizarea învăţămîntului  

preşcolar  stabilirea duratei timpului de 

muncă şi clasificarea instituţiilor preşcolare  

din or. Căuşeni pentru anul 2020-2021 

 

 În conformitate cu art. 17(5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 

21.07.1995, 

 în baza  Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 

nr.270din 23.11.2018,  

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiţiile de 

salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice nr. 

381 din 13.04.2006,  

în temeiul art. 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 347-XV din 

18.07.2003  

 art.3,4, 5(1), 7, 14(1), (2), 19(3), 20(5) din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

DECIDE: 

1. Se stabileşte programul de activitate a grădiniţelor-creşă în cadrul săptămînei 

de lucru  de 5 zile a cîte 10,30 ore zilnic, în intervalul orelor 730-1800. 

2. Se atribuie instituţiilor preşcolare din or. Căuşeni categoriile de clasificare 

conform Anexei nr. 1 a pezentei Decizii. 

kkkkk 



3. Se aprobă numărul de grupe în instituţiile de învăţămînt din subordinea 

Primăriei oraşului Căuşeni pentru anul de studii 2020-2021,conform Anexei 

nr. 2, parte integrală a prezentei Decizii. 

4.   Prezenta Decizie se comunică : 

    - Direcţiei Finanţe a Consiliului raional Căuşeni;  

     - Direcţiei Educatiei,Culturii și Cercetarii; 

-  Compartimentului contabilitatea Primăriei or. Căuşeni;  

 - Instituţiilor de învăţămînt din subordinea Primăriei or. Căuşeni şi se aduce la   

cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare. 

 

Primarul or.CăușeniAnatol Donțu 

Specialist                                                                            Natalia Carpovici 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                Ala Cucoș-Chiselița 

Avizat: Jurist Focșa A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexanr. 1 

                                                                                                       la  Decizia nr.8/__ 

din___ august 2020 

 

 

Lista categoriilor atribuite instituţiilor preşcolare, 

Ce aparţin oraşului Căuşeni 

 

N/o Denumireainstituţiei Categoriainstituţiilor 

  

1 Grădiniţa nr.1 III 

2 Grădiniţa nr.2 III 

3 Grădiniţa nr.3 V 

4 Grădiniţa nr.4 V 

5 Grădiniţa nr.6 V 

6 Grădiniţa nr.7 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexanr. 2 

                                                                                                      la  Decizia nr.8/__ 

din__ august 2020 

 

 

Numărul de grupe şi instituţiile de învăţămînt din subordinea 

           Primăriei oraşului Căuşeni pentru anul de studii 2020-2021 

 

N/

o 

Denumireainstitu

ţiei 

Număr

ul de 

grupe 

Număr

ul de 

copii 

Inclusivcopiipî

nă la 3 ani 

Categoriainstituţi

ilor 

1 Grădiniţa nr.1 12 266 67 III 

2 Grădiniţa nr.2 13 229 66 

 

III 

3 Grădiniţa nr.3 6 95 21 V 

4 Grădiniţa nr.4 6 115 40 V 

5 Grădiniţa nr.6 6 127 36 V 

6 Grădiniţa nr.7 6 95 28 V 

 TOTAL 49 927 258 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ  INFORMATIVĂ 

laproiectul de decizie ,,Cu privire la organizarea învățămîntului 

preșcolar stabilirea duratei timpului de muncă și clasificarea 

instituțiilor preșcolare din or. Căuşeni pentru anul 2019-2020’’ 

 

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborareaproiectului 

Primaria or. Căușeni, specialist Carpovici Natalia 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Avînd în vedere începerea anului de studii  an. 2020-2021 și prezentarea listelor de 

fregvență a copiilor în toate (6) grădinițe de copii din or.Căușeni 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

-------------------- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu art. 17(5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995, 

în baza capitolului VI din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar nr.355-XV din 23.12.2005, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza 

Reţelei tarifare unice nr. 381 din 13.04.2006, în temeiul art. 13 din Legea privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale nr. 347-XV din 18.07.2003  art.3,4, 5(1), 7, 14(1), (2), 19(3), 

20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

1. Se stabileşte programul de activitate a grădiniţelor-creşă în cadrul săptămînei 

de lucru  de 5 zile a cîte 10,30 ore zilnic, în intervalul orelor 730-1800. 

2. Se atribuie instituţiilor preşcolare din or. Căuşeni categoriile de clasificare 

conform Anexei nr. 1 a pezentei Decizii. 

3. Se aprobă numărul de grupeîninstituţiile de învăţămînt din 

subordineaPrimărieioraşuluiCăuşenipentruanul de studii 2020-2021conform 

Anexei nr. 2, parte integrală a prezentei Decizii. 

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

DecizieiConsiliuluiorăşenescCăuşeni nr.5/1 din 19.12.2019 „Cu privire la 

aprobareabugetuluioraşuluiCăuşenipentruanul 2020” 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

ÎnscopulrespectăriiprevederilorLegii nr.239/2008 

privindtransparențaînprocesuldecizional, proiectul de decizie,,Cu privire la 

modificareaDecizieiConsiliuluiorăşenescCăuşeni nr.5/1 din 19.12.2019 „Cuprivire 

la aprobareabugetuluioraşuluiCăuşenipentruanul 2020”esteplasatpepagina web 



oficială a Primăriei or. Căușeni. Proiectulva fi supusconsultărilorpublice cu 

toatepărțileinteresateșivaurmaavizareaoficialăîncondițiilecadruluinormativ. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează 

drepturile fundemantale ale omului 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

--------- 

10. Constatările expertizei juridice 

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din 

Legeaprivindfinanţelepublice locale nr.397-XV din 16.10.2003, 

art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legeaprivinddescentralizareaadministrativă 

nr.435-XVI din 28.12.2006, 

întemeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din 

Legeaprivindadministraţiapublicălocală nr.436-XVI din 28.12.2006 

11. Constatările altor expertize 

 

 

 

Primar or.Căușeni  Anatol Donțu 

 

Specialist                                                                           Carpovici    Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


