
                                                                            PROIECT  

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 
DECIZIE  nr. 9/ 

  din  ___________ 2022 
 

 
Cu privire la  aprobarea volumului  
suplimentar de ore pentru personalul  
din Instituțiile de Educație Timpurie  
din or. Căușeni 
 

Având în vedere demersurile Instituțiilor de Educație Timpurie nr. 1 și nr. 2 din or. 
Căușeni, 

în baza Hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 270 din 
23.11.2018, nr. 1231 din 12.12.2018, cu modificările ulterioare,  

Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, nr. 270 din 23.11.2018, cu 
modificările ulterioare, 

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Cauşeni  DECIDE: 

 
1.Se aprobă lista personalului din Instituțiile de Educație Timpurie nr. 1 și nr. 2 din or. Căușeni 
pentru care se solicită aprobarea suprasarcinii (de la 1.25 la 1,5 funcții) pentru perioada 
01.01.2023 - 31.05.2023, conform Anexei. 
2. Volumul suplimentar de ore personalului din Instituțiile de Educație Timpurie nr. 1și nr. 2 din 
or. Căușeni se aprobă până la angajarea specialistului de profil.  
3. Conducătorii Instituțiilor de Educație Timpurie :  
3.1. vor asigura calitatea procesului educațional în conformitate cu prevederile curricular și 
Planul-cadru în vigoare; 
3.2. vor include în solicitările de cadre pentru anul de studii 2022-2023 toate sarcinile didactice 
indicate în demersuri, având ca motiv lipsa specialistului de profil în anul curent de studii; 
3.3. vor identifica pe parcursul anului de studii, soluții de asigurare a instituției de învățământ cu 
cadre calificate. 
4. Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria 
Căușeni, sediul central, pe adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86. 
5. Prezenta Decizie comunică: 
- Primarului or. Căușeni; 
- Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni; 
- Directorilor Instituțiilor de Educație Timpurie nr. 1și nr. 2 din or. Căușeni; 
 -Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și se aduce la 
cunoștință  publică prin intermediul plasării pe pagina web a primăriei or.Căușeni și includerii în 
Registrul de Stat al actelor locale. 
                    PREŞEDINTELE 
                         ŞEDINŢEI:                                                                                         
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                        SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC             
                                                                        Ala CUCOŞ-CHISELIŢA 
Primarul or. Căușeni                                                                Anatolie Donțu 
Contabil-șef                                                                              Olesea Procopenco  
Secretarul Consiliului orășenesc  Căușeni                                Ala Cucoș-Chiselița 
Avizat                                                                                         Anatolie Focșa 
 

 



 

 
Anexă 

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni 
 nr. 9/    din  ___________ 2022  

 
 
 

Lista personalului din Instituțiile de Educație Timpurie nr. 1și nr. 2 din orașul Căușeni  
pentru care se solicită aprobarea suprasarcinii (de la 1.25 până la 1,5 funcție ) 

 pentru perioada 01.01.2023- 31.05.2023 
 

Nr. 
d/o 

Numele, 
prenumele 
cadrului didactic 

Specializarea conform 
diplomei și diplomei de 
recalificare 

Funcția Suprasarci
na 
didactică 

Motivul 
stabilirii 
volumului 
majorat de 
ore 

Grădinița creșă nr. 1 
1 Lazarev Lilia Pedagogie preșcolară Educator-

metodist 
1,5  

Lipsa 
cadrelor 
didactice 

2 Bobeico Aurelia Pedagogie preșcolară Educator-
metodist 

1,5 

3  Cucta Rodica Pedagogie preșcolară Educator-
metodist 

1,5 Cadre 
didactice 
aflate în 
concediu de 
maternitate 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de  Decizie 

,,Cu privire la  aprobarea volumului  suplimentar de ore pentru personalul din Instituția de   
Educație Timpurie nr. 1 din or. Căușeni” 
 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Primarul or. Căușeni Anatolie Donțu,  Contabil-șef   Olesea Procopenco 

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

Demersul managerilor instituțiilor de educație timpurie nr. 1 și nr. 2 din or. Căușeni privind 
lipsa cadrelor didactice 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Achitarea volumului de ore suprasarcină se va efectua din sursele planificate pentru retribuirea 
muncii în anul 2023. 

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

 Proiectul de decizie este elaborat în baza Hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare 
a prevederilor Legii 270 din 23.11.2018, nr. 1231 din 12.12.2018, cu modificările ulterioare,  

Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, nr. 270 din 23.11.2018, cu 
modificările ulterioare, 

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, 
6. Constatările expertizei anticorupție. 
        Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează drepturile 
fundemantale ale omului. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
          În temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 ”cu privire la actele 
normative”, proiectul de decizie a fost supus expertizei juridice de către specialistul responsabil 
din cadrul primăriei or. Căușeni. Proiectul este în concordanță cu legile sus menționate, 
structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă și reiese, că 
examinarea și aprobarea proiectului în cauză este de competența Consiliului orășenesc Căușeni 
și are suport juridic pozitiv. 

 

 

    Primar                                                                             Anatolie  Donțu 

 

Contabil-șef                                                                       Olesea Procopenco 

 

 

 


