
DECIZIA 

Consiliului raional nr. 6/11 din 17 septembrie 2015 „ Cu privire la reorganizarea  

direcţiei învăţământ Ştefan Vodă” 

În scopul eficientizării și asigurării calităţii de promovare a politicilor de stat în domeniul 

educaţiei; 

în conformitate cu prevederile art.141, alin. (1), lit. a) din Codului Educaţiei nr.152 din 

17.07.2014 și art. 2 și art. 3 al Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a organului 

local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii–tip a acestuia, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.404 din 16 iunie 2015; 

în baza art.43, alin. (1), lit. q), r) şi art.46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă  

DECIDE: 

1. Se reorganizează prin transformare direcţia învăţământ în direcţia generală educație Ștefan 

Vodă. 

2. Se aprobă: 

2.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei generale educație Ștefan Vodă, 

conform anexei nr. 1. 

2.2. Structura și statele de personal a direcţiei generale educație Ştefan Vodă, conform anexei 

nr. 2. 

2.3. Componenţa nominală a membrilor Consiliului Consultativ al direcţiei generale educație 

Ştefan Vodă, conform anexei nr. 3. 

2.4. Regulamentul de funcționare al Consiliului Consultativ al direcției generale educație 

Ștefan Vodă, conform anexei nr. 4. 

3. Se confirmă doamna Raisa Burduja în funcția de șef al direcției generale educație Ștefan 

Vodă. 

4. Seful direcției generale educație Ștefan Vodă (Raisa Burduja) va asigura: 

4.1. Reangajarea tuturor salariaților instituției reorganizate în structura direcţiei generale 

educație Ştefan Vodă, conform competențelor profesionale; 

4.2. Aprobarea Consiliului de administraţie al direcţiei generale educație Ştefan Vodă, 

regulamentelor de activitate a subdiviziunilor, atribuţiilor personalului din cadrul instituţiei în 

conformitate cu prevederile actelor interne, prevederile prezentei decizii și actelor normative în 

vigoare; 

4.3. Operarea tuturor modificărilor în actele de constituire a instituției în rezultatul 

reorganizării și înregistrarea lor la organele abilitate conform prevederilor legislației în vigoare. 

5. Se abrogă decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 4/18 din 16 august 2012 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de funcţionare al direcţiei învăţământ. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, 

vicepreşedintele raionului Ștefan Vodă. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Ministerului Educaţiei;  

Direcţiei generale educație; 

Direcţiei finanţe; 

Prin publicare pe pagina web 

şi în Monitorul Oficial al Consiliului raional. 

Preşedintele şedinţei  

Vladimir Baligari 

Secretarul Consiliului raional 

Ion Ţurcan 

 

 


