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Ordinea de zi  

a ședinței extraordinare a Consiliului raional 

din 12 mai 2021 

1. Cu privire la delegarea a doi membri în Consiliul electoral de circumscripție 

electorală de nivelul II Ocnița și a două candidaturi de rezervă 

Raportor: Alexei Galuşca, secretarul Consiliului raional                                                                             

2. Cu privire la încheierea Contractului de Comodat dintre Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ocniţa 

Raportor: Ivan Zaharco, șef direcție, Direcția Învățământ 

3. Cu privire la preluarea în proprietate publică a unui set de tehnică de calcul 

Raportor: Ivan Zaharco, șef direcție, Direcția Învățământ  
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REPUBLICA MOLDOVA                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                           РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 3/1 

din 12 mai 2021 

(proiect) 
 

Cu privire la delegarea a doi membri în  

Consiliul electoral de circumscripție electorală de nivelul II Ocnița 

și a două candidaturi de rezervă 

 

In conformitate cu art. 43 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la 

administrația publică locală”, art. 28 (5) al Codului Electoral nr.1381-XIII din 

21.11.97, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se propun candidaturile a doi membri cu drept de vot deliberativ și doi 

membri de rezervă în Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală de 

nivelul doi Ocnița, conform anexei, parte componentă a prezentei Decizii.  

2. Prezenta Decizie urmează a fi adusă la cunoștința Comisiei Electorale 

Centrale. 

3. Decizia intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul Consiliului raional. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                            

  

Secretarul Consiliului  raional                                                           Alexei Galuşca  
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Anexă 

 la Decizia Consiliului raional  

nr. 3/1 din 12 mai 2021 

 

Nr 

d/o 

Nume/ Prenume  IDNP Anul 

nașterii 

Domiciliu Studiile 

(jurist, 

economist, 

inginer) 

Locul de  

muncă 

Funcția  

deținută 

Contacte 

(nr. de 

telefon,  

e-mail) 

Experiența în calitate de funcționar 

electorale 
Alegerile locale 

generale 

din  

20.10.2019 

(președinte, 

vice, membru) 

 

Alegerile pentru 

funcția de Președinte 

al Republicii Moldova 

din 01.11.2020 

(președinte, vice, 

membru) 

Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală a unității administrativ-teritorială de nivelul II Ocnița 

1           

2           

Rezervă: 

1           

2           

 

 

Secretarul Consiliului raional           Alexei Galuşca 
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Nota informativă  

la proiectul Deciziei nr.3/1 din  12 mai 2021 

„Cu privire la delegarea a doi membri în 

Consiliul electoral de circumscripție electorală de nivelul II Ocnița 

și a două candidaturi de rezervă” 

 

În urma Decretului președintelui Republicii Moldova nr.77-IX din 28.04.2021) 

a fost dizolvat Parlamentul de legislatura a X-a și stabilită data de 11 iulie 2021 

pentru alegerea noului Parlament, în conformitate cu art. 28 (5) al Codului Electoral 

nr.1381-XIII din 21.11.97, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile 

locale de nivelul II înaintează doi membri cu drept de vot deliberativ și doi membri 

de rezervă în componența Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală de 

nivelul II.  

 

Specialist principal, Aparatul președitelui                                A. Slivca-Cobîlaș 
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REPUBLICA MOLDOVA                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                           РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 3/2 

din 12 mai 2021 

(proiect) 

 

Cu privire la încheierea Contractului de Comodat dintre Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi  

Consiliul Raional Ocniţa  

În conformitate cu prevederile Ordinelor Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării al Republicii Moldova nr. 379 din 09.04.2021, cu privire la criteriile de 

repartizare a tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma 

Învăţământului în Moldova” şi nr. 428 din 23.04.2021, cu privire la repartizarea şi 

utilizarea tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma 

Învăţământului în Moldova”, în baza art. 43, alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se acceptă încheierea Contractului de Comodat dintre Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ocniţa, 

privind livrarea unui set de laptopuri. 

2. Se pune în sarcina dlui Zaharco Ivan, şef Direcţie Învăţământ, semnarea 

Contractului de comodat nominalizat şi a Contractelor de comodat de 

distribuire a tehnicii de calcul către instituţiile de învăţământ din raion, 

conform necesităţilor raportate în Sistemul Informaţional de Management în 

Educaţie (SIME). 

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcină dnei Galina 

Zalevscaia, vicepreşedinte al raionului Ocniţa. 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                         Alexei GALUŞCA 
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Notă informativă 

 la proiectul deciziei nr. 3/2  din 12 mai 2021 

„Cu privire la încheierea Contractului de Comodat dintre Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi  

Consiliul Raional Ocniţa” 

În cadrul Proiectului „Reforma Învăţământului în Moldova”, Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova achiziţionat 10 000 de 

laptopuri destinate acoperirii necesităţilor de tehnică de calcul pentru participarea la 

procesul educaţional la distanţă a elevilor conform datelor înregistrare în Sistemul 

Informaţional de Management în Educaţie (SIME) de către instituţiile de învăţământ 

general.  

Conform Ordinului MECC nr. nr. 379 din 09.04.2021 cu privire la criteriile de 

repartizare a tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma 

Învăţământului în Moldova”, din necesarul de 184 de unităţi de tehnică de calcul, 

raionului Ocniţa i-au fost repartizate prin Contract de comodat 100 (una sută) 

laptopuri: 4 pentru clasele I-IV şi 96 pentru clasele V-XII.  

În baza Ordinului nr. 428 din 23.04.2021 cu privire la repartizarea şi utilizarea 

tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma Învăţământului în 

Moldova”, aceste laptopuri urmează să fie repartizate de către Consiliul Raional 

Ocniţa, prin Contracte de comodat, instituţiilor de învăţământ din raion, conform 

necesităţilor raportate în Sistemul Informaţional de Management în Educaţie (anexă 

la Nota informativă). 

 

 

 

Șef Direcție Învățământ a CR Ocnița                                           Ivan ZAHARCO 

 

 

 

 

  



7 
 

REPUBLICA MOLDOVA                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA                           РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОКНИЦА 

 

 

Decizie nr. 3/3 

din 12 mai 2021 

(proiect) 

 

 

Cu privire la preluarea în proprietate publică  

a unui set de tehnică de calcul 

 

În conformitate cu Ordinul nr.428 din 23.04.2021 „Cu privire la repartizarea şi 

utilizarea tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma 

Învăţământului în Moldova”, pct.9 al Instrucțiunii privind repartizarea, 

recepționarea și utilizarea tehnicii de calcul, în baza art.43 (1) c), d) al Legii privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.2 c) al Legii „Cu privire 

la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.99, 

Consiliul raional, 

DECIDE: 

1. Se acceptă preluarea în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale 

de nivelul doi a unui set de tehnică de calcul în număr de 100 de laptop-uri. 

2. Se acceptă preluarea în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale 

de nivelul doi a unui set de tehnică de calcul în număr de 6 camare web. 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul publicării pe pgina web a 

Consiliului raional. 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                         Alexei GALUŞCA 
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Notă informativă 

la proiectul deciziei nr. 3/3 din 12 mai 2021 

Cu privire la preluarea în proprietate publică 

a unui set de tehnică de calcul 
 

În cadrul Proiectului „Reforma Învăţământului în Moldova”, Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova achiziţionat 10 000 de 

laptopuri destinate acoperirii necesităţilor de tehnică de calcul pentru participarea la 

procesul educaţional la distanţă a elevilor conform datelor înregistrare în Sistemul 

Informaţional de Management în Educaţie (SIME) de către instituţiile de învăţământ 

general.  

Conform Ordinului MECC nr. nr. 379 din 09.04.2021 cu privire la criteriile de 

repartizare a tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul Proiectului „Reforma 

Învăţământului în Moldova”, din necesarul de 184 de unităţi de tehnică de calcul, 

raionului Ocniţa i-au fost repartizate 100 (una sută) laptopuri: 4 pentru clasele I-IV 

şi 96 pentru clasele V-XII.  

În conformitate cu  pct. 9 din Instrucţiunea privind repartizarea, recepţionarea şi 

utilizarea tehnicii de calcul, aprobată prin Ordinul MECC nr. 428 din 23.04.2021 cu 

privire la repartizarea şi utilizarea tehnicii de calcul achiziţionate în cadrul 

Proiectului „Reforma Învăţământului în Moldova”, setul de tehnică de calcul 

urmează să fie preluat din proprietatea statului, gestiunea MECC în proprietate 

publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi. 

Totodata, prin Circulara MECC nr. 03/1-09/2194 din 7 mai 2021, se cere 

consimțământul Consiliului de preluare în proprietate a 6 camere web. 

 

 

 

Șef Direcție Învățământ a CR Ocnița                                           Ivan ZAHARCO 

 


