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CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  

 

 
  

D E C I Z I E  

nr. _______________      din ___________________ 

 

 

Cu privire la operarea modificărilor în deciziile 

Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 

„Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, 

 tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei 

acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea 

structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale 

educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției 

economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia” 

   

      

  Având în vedere nota informativă a Direcției generale educație, tineret și sport 

a Consiliului municipal Chișinău, nr. 01-17/3516 din 14.09.2021, în conformitate 

cu  prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, Legii nr. 158/2008 „Cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, Legii nr. 397/2003 

„Privind finanțele publice locale”, Hotărârii Guvernului  nr. 1001/2011 „Privind 

punerea în aplicare a unor acte legislative”, Hotărârii Guvernului nr. 404/2015 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a 

acestuia”, art. 14 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 436/2006 „Privind administrația 

publică locală”, art. 6 alin. (2) pct. 1, lit. a) din Legea  nr. 136/2016 „Privind 

statutul Municipiului Chișinău”, decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/10 

din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, tineret și 

sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare și a Organigramei acesteia” și decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea  structurii, efectivului-

limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor 

de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  

acesteia”, recomandările Cancelariei de Stat al Republicii Moldova nr. 16-104-

132-2281 din 29.03.2021, Consiliul municipal Chișinău DECIDE: 

   1.Se acceptă modificările propuse la deciziile Consiliului municipal Chișinău 

nr. 17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, 

tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 

„Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției 
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generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției 

economico - financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia”, după cum 

urmează: 

      1.1. În pct.1 din decizia Consiliului municipal Chișinău nr.17/10 din 

06.10.2020„Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport 

a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare și a Organigramei acesteia”, sintagma „31.12.2020” se substituie cu 

sintagma „31.12.2021” și sintagma „31.12.2021” se substituie cu sintagma 

„31.12.2022”;  

  1.2. Pct. 3  din decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.17/10 din 06.10.2020 

„Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a 

Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare și a Organigramei acesteia”, se expune în următoarea redacție: „Se 

acceptă reorganizarea Direcţiilor educaţie, tineret şi sport de sector prin fuziune 

(absorbţie) cu Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, devenind succesor de 

drepturi şi obligații al acestora (termen limită – 31.12.2022); 

   1.3. Se substituie anexa nr.2 „Organigrama Direcției generale educație, tineret și 

sport (etapa I)” din decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/10 din 

06.10.2020 „Cu privire la  reorganizarea Direcției generale educație, tineret și 

sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare și a Organigramei acesteia”, cu anexa nr.1 „Organigrama Direcției 

generale educație, tineret și sport (etapa I)” la prezenta decizie; 

   1.4. Se substituie tabela din anexa nr.1 „Structura organizațională a Direcției 

generale educație, tineret și a Direcțiilor educație, tineret și sport de sector ” din 

decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la 

aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al  Direcției generale educație, 

tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și 

evidența patrimoniului din cadrul  acesteia”, cu tabela din  anexa nr.2 „Structura 

organizațională a Direcției generale educație, tineret și a Direcțiilor educație, 

tineret și sport de sector (I-a etapă)” la prezenta decizie;      

   1.5. Se substituie tabela din anexa nr.2 „Efectivul-limită de personal al Direcției 

generale educație, tineret și sport și al direcțiilor educație, tineret și sport din 

sectoare” din decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu 

privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al  Direcției generale 

educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-

financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia”, cu tabela din anexa nr. 3 

„Efectivul-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și al 

direcțiilor educație, tineret și sport din sectoare (I-a etapă)”  la prezenta decizie;   

 1.6. Se substituie anexa nr. 3 „Normativele de personal al direcțiilor educație, 

tineret și sport din sectoare” din decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 22/6 

din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal 

al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al 

Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  acesteia”, cu 

anexa nr. 4 „Normativele de personal al direcțiilor educație, tineret și sport din 

sectoare” la prezenta decizie;    

 1.7. Se substituie anexa nr.3
1 
„Normativele de personal al  Direcției economico-

financiare și evidența patrimoniului din cadrul Direcției generale educație, tineret 
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și sport a Consiliului Municipal Chișinău” din decizia Consiliului Municipal 

Chișinău nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-

limită de personal al  Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor 

de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul  

acesteia”, cu anexa nr. 5 „Normativele de personal al Direcției economico-

financiare și evidența patrimoniului și a posturilor auxiliare din  cadrul Direcției 

generale educație, tineret și sport” la prezenta decizie.   

 2. Direcția generală educație, tineret și sport va asigura:  

 2.1.  respectarea  procedurilor și  a termenelor de punere în aplicare a  prezentei 

decizii; 

 2.2. condiții optime de muncă ca urmare a centralizării serviciilor contabile 

(mijloacele de lucru, echipament, instalarea rețelei comune pentru implementarea  

programei SIECAP-1C, etc.). 

   3. Direcțiile educație, tineret și sport de sector vor asigura: 

   3.1 implementa programa SIECAP-1C în scopul evidenței contabile (termen 

limită - 01.07.2022);  

   3.2. pregătirea bunurilor materiale, imobiliare și a documentației privind 

procedura de predare – primire (termen limită - 31.10.2022);  

   3.3. perfectarea actelor de predare – primire (termen limită - 01.02.2023); 

   4. Viceprimarul de ramură va asigura controlul executării prezentei decizii. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         

SECRETAR INTERIMAR 

AL CONSILIULUI               Adrian TALMACI 


