
ANUNȚ 

Privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor de transport 

personalului didactic 

Direcția Învățământ General Cimișlia a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începând 

cu data de 01.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind compensarea cheltuielilor de transport personalului didactic. 

Scopul proiectului: aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor de 

transport personalului didactic. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: stabilirea criteriilor clare 

pentru alocarea mijloacelor financiare privind compensarea cheltuielor de transport a 

cadrelor didactice precum și a documentației ce urmează a fi prezentată. 

Prevederile de bază a proiectului de decizie: aprobarea Regulamentului privind 

compensarea cheltuielilor de transport personalului didactic. 

Beneficiarii proiectului: Cadrelor didactice din raionul Cimișlia le vor fi aduse la 

cunoștință condițiile de bază ce trebuie întrunite pentru a beneficia de compensarea 

cheltuelilor de transport.  

Rezultatele scontate: susținerea cadrelor didactice ce activează în instituțiile de 

învățământ din raionul Cimișlia pentru a evita abandonul acestora. 

Impactul estimat: satisfacerea necesităților cadrelor didactice din raionul Cimișlia. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu:  
- art. 1, alin. (2)  din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- alin.1¹ pct.5 din Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din 

componenta unității-administrativ-teritoriale, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standart per elev a instituțiilor 

de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice de nivelul 

al doilea; 

- Decizia consiliului raional nr. 11/08 din 09.12.2011 privind aprobarea Regulamentului 

privind constituirea și funcționarea consiliului raional. 

Recomandări: pe marginea proiectului de decizie supus consultărilor publice pot fi 

expuse până 10.11.2021, pe adresa: Direcția Învățământ General Cimișlia, bd. Mihai 

Viteazul 44, raionul Cimișlia sau pe adresa electronică a Direcției 

dgitscimislia@gmail.com. 

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor 

de transport personalului didactic este disponibil pe pagina web a Consiliului raional 

Cimișlia http://raioncimislia.md/, la directoriul Transparența decizională, secția 

consultări publice. 

 

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor: 

- Surdu Vasile, telefon 0 241 2 27 48 

 

Data publicării 01.10.2021 
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