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REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 9/13
din 16 decembrie 2022

Cu privirela aprobarea volumului 

suplimentar de ore pentru personalul 

din Instituţiile de Educaţie Timpurie

din or. Căuseni
?

Având în vedere demersurile Instituţiilor de Educaţie Timpurienr. 1 şi nr. 2 

din or. Căuseni,
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In 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:

l.Se aprobă lista personalului din Instituţiile de Educaţie Timpurie nr. 1 şi nr. 2 din 

or. Căuşeni pentru care se solicită aprobarea suprasarciniiţde la 1,25 la 1,5 funcţii) 

pentru perioada 01.01.2023 - 31.05.2023, conform Anexei.

2. Volumul suplimentar de ore personalului din Instituţiile de Educaţie Timpurie 

nr. 1 şi nr. 2 din or. Căuşeni se aprobă până la angajarea specialistului de profil.

3. Conducătorii Instituţiilor de Educaţie Timpurie :

3.1. vor asigura calitatea procesului educaţional 

curicular şi Planul-cadru în vigoare;

3.2. vor include în solicitările de cadre pentru 

sarcinile didactice indicate în demersuri, având 

profil în anul curent de studii;
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3.3. vor identifica pe parcursul anului de studii, soluţii de asigurare a instituţiei de 

învăţământ cu cadre calificate. ^

4.Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 zile de la data comunicării, 

la judecătoria Căuşeni, sediul central, pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi 

Sfânt, nr. 86.

5. Prezenta Decizie comunică:

- Primarului or. Căuşeni;
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- Direcţiei Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism Căuşeni;

- Directorilor Instituţiilor de Educaţie Timpurie nr. Îşi nr. 2 din or. Căuşeni;

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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Lista personalului din Instituţiile de Educaţie Timpurie nr. Îşi ftV.2 din oraşul 
Căuşeni pentru care se solicită aprobarea suprasarcinii (de la 1,25 până la 1,5 

funcţie) pentru perioada 01.01.2023- 31.05.2023

N
r.
d/
0

Numele,
prenumele
cadrului
didactic

Specializarea conform 
diplomei şi diplomei 
de recalificare

Funcţia
9

Suprasar
cina
didactică

Motivul 
stabilirii 
volumului 
majorat de 
ore

Grădiniţa cresă nr. 1
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1 Lazarev Lilia Pedagogie preşcolară Educator-
metodist

1,5

Lipsa
cadrelor
didactice

2 Bobeico
Aurelia

Pedagogie preşcolară Educator-
metodist

1,5

3 Cucta Rodica Pedagogie preşcolară Educator-
metodist

1,5 Cadre 
didactice 
aflate în 
concediu 
de
maternitate


