
Direcția Generală Învățământ Cantemir                                                               

Sinteza                                                                                                          

recomandărilor prezentate în procesul consultării publice pentru ședința CR din data 08.12.2022 

Denumirea  proiectului de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale unor 

Instituții Publice de învățământ din subordine”. 

Recomandarea recepționată  
prin (email, poșta, pagina 

web, telefon, audierea 

publică, sondaj de opinie, 

grup de lucru s.a) 

Autorul recomandării Poziția subdiviziunii autor 
(acceptarea sau respingerea 

recomandării/opiniei/sugestiei) 

Argumentarea în 

cazul respingerii 

De completat titlul decizie cu 

următoarea sintagmă: „... și a 
instituțiilor de învățământ 

extrașcolar” 

Țurcanu Ludmila acceptat  

    

 

Informație succintă privind inițierea și rezultatele consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale unor Instituții Publice de învățământ din subordine,”, elaborat de Cechir 

Tatiana, șef Direcție Generală Învățământ                                                                              

Nr.or Indicatori Numărul Comentarii Notă 

1 Numărul total al întrunirilor 
consultative,                                        

inclusiv:      

2   

1.1 -audieri publice; 1  

1.2 -dezbateri; -  

1.3 -ședințe ale grupului de lucru; -  

1.4 -altele (publicarea pe pagina web); 1  

2 Numărul recomandărilor 
recepționate  

1   

3 Numărul recomandărilor incluse 
în proiectul de decizie 

1   

4.  Lista părților interesate  implicate 
în procesul de consultare a 

proiectului 

Direcția Generală Învățământ și subdiviziunile 
consiliului raional Cantemir;  

Grupul directorilor și directorilor adjuncți ai 
instituțiilor de învățământ general din raion 

Președinții Consiliilor de administrație din 
instituțiile de învățământ general din raion 

AO a profesorilor și părinților din instituțiile de 
învățământ primar și secundar general 
 

  

 

Numele, prenumele                                                                                                       Nadejda COLOMAN                                      

persoanei desemnată responsabilă                                                                                                                                                       
de organizarea procesului de consultare publică                                                        /semnat/               

 

 

 

 



 

                        Direcția Generală Învățământ Cantemir                                                               

Sinteza                                                                                                          

recomandărilor prezentate în procesul consultării publice pentru ședința CR din data 08.12.2022 

Denumirea  proiectului de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale 

Direcției Generale Învățământ Cantemir”. 

Recomandarea recepționată  
prin (email, poșta, pagina 

web, telefon, audierea 

publică, sondaj de opinie, 
grup de lucru s.a) 

Autorul recomandării Poziția subdiviziunii autor 
(acceptarea sau respingerea 

recomandării/opiniei/sugestiei) 

Argumentarea în 

cazul respingerii 

0    

    

 

Informație succintă privind inițierea și rezultatele consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale Direcției Generale Învățământ Cantemir”, elaborat de Cechir Tatiana, șef 
Direcție Generală Învățământ                                                                              

Nr.or Indicatori Numărul Comentarii Notă 

1 Numărul total al întrunirilor 
consultative,                                        

inclusiv:      

2   

1.1 -audieri publice; 1  

1.2 -dezbateri; -  

1.3 -ședințe ale grupului de lucru; -  

1.4 -altele (publicarea pe pagina web); 1  

2 Numărul recomandărilor 
recepționate  

0   

3 Numărul recomandărilor incluse 
în proiectul de decizie 

0   

4.  Lista părților interesate  implicate 

în procesul de consultare a 

proiectului 

Direcția Generală Învățământ și subdiviziunile 
consiliului raional Cantemir;  

Grupul directorilor și directorilor adjuncți ai 
instituțiilor de învățământ general din raion 

Președinții Consiliilor de administrație din 
instituțiile de învățământ general din raion 

AO a profesorilor și părinților din instituțiile de 
învățământ primar și secundar general 
 

  

 

Numele, prenumele                                                                                                       Nadejda COLOMAN                                      

persoanei desemnată responsabilă                                                                                                                                                       
de organizarea procesului de consultare publică                                                        /semnat/               

 

 

 

 

 



 

                        Direcția Generală Învățământ Cantemir                                                               

Sinteza                                                                                                          

recomandărilor prezentate în procesul consultării publice pentru ședința CR din data 08.12.2022 

Denumirea  proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea volumelor de lucrări capitale îndeplinite în 
perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării valorilor mijloacelor fixe”. 

Recomandarea recepționată  
prin (email, poșta, pagina 

web, telefon, audierea 

publică, sondaj de opinie, 
grup de lucru s.a) 

Autorul recomandării Poziția subdiviziunii autor 
(acceptarea sau respingerea 

recomandării/opiniei/sugestiei) 

Argumentarea în 

cazul respingerii 

0    

    

 

Informație succintă privind inițierea și rezultatele consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea 

volumelor de lucrări capitale îndeplinite în perioada 2013-2022 a unor instituții publice de învățământ și majorării 
valorilor mijloacelor fixe”, elaborat de Cechir Tatiana, șef Direcție Generală Învățământ                                                                 

Nr.or Indicatori Numărul Comentarii Notă 

1 Numărul total al întrunirilor 
consultative,                                        

inclusiv:      

2   

1.1 -audieri publice; 1  

1.2 -dezbateri; -  

1.3 -ședințe ale grupului de lucru; -  

1.4 -altele (publicarea pe pagina web); 1  

2 Numărul recomandărilor 
recepționate  

0   

3 Numărul recomandărilor incluse 
în proiectul de decizie 

0   

4.  Lista părților interesate  implicate 
în procesul de consultare a 

proiectului 

Direcția Generală Învățământ și subdiviziunile 
consiliului raional Cantemir;  

Grupul directorilor și directorilor adjuncți ai 
instituțiilor de învățământ general din raion 

Președinții Consiliilor de administrație din 
instituțiile de învățământ general din raion 

AO a profesorilor și părinților din instituțiile de 
învățământ primar și secundar general 
 

  

 

Numele, prenumele                                                                                                       Nadejda COLOMAN                                      

persoanei desemnată responsabilă                                                                                                                                                       
de organizarea procesului de consultare publică                                                        /semnat/ 

 

 

 

 

 


