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fu n cţio n ării D irecţiei g e n e l e i
a C onsiliului m M e

I.

D ispoziţii generale

eret şi sp o rt

.

I. D irecţia generală educaţie, tineret şi sport (în continuare - DGETS)
reprezintă o structură specializată de conducere a învăţăm ântului în
m unicipiul Chişinău.
— 2 - DGETS- îşi—desfăşoară -activitatea un -bazaM jegii-privind -adm inistraţia
r publică locală, Legii învăţăm ântului, Legii-privind statutul municipiului
Chişinău, ■ Hotărârilor ' G uvernului Republicii Moldova, deciziilor
Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţiilor primarului general, altor
acte normative, ordinelor emise de M inisterul Educaţiei, Tineretului şi
Sportului.

3—DGETS-este-Subordonată-Consiliului-municipaLChişmău-şLMmistemlui
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii, M oldova în plan
ştiinţifico-didactic.
4. DGETS se constituie şi î ş i .desfăşoară activitatea în baza prevederilor
Regulam entului - tip al D irecţiilor generale judeţene (municipale)
învăţăm ânt, aprobat prin H otărârea. Guvernului Republicii .M oldova
n r.l 380 din DM ETS generale.
5. DGETS are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu denumirea
sa şi de cont bancar în Trezoreria teritorială Chişinău, ştampilă pentru
lucrările de secretariat şi foi cu antet.
II.

A trib u ţiile D G ETS

6. D irecţia generală educaţie, tineret şi sport: - ■ >/.•• V 'L L ; ■.'W'ri ŢGri
a) asigură prom ovarea şi realizarea la nivel de .munipipiu politicii
educaţionale a statului, L egii învăţăm ântului, Legii cu privire la
tineret, Legii cu privire la cultura fizică şi sport,-';-hotărârilor

/ Guvernului, ■actelor normative emise de M inisterul E d u ca ţie i..
I Tineretului şi Sportului şi adm inistraţia publică m unicipală în
ţ domeniul învăţăm ântului preuniversitar, tineretului şi sportului;
)) elaborează îndrum ări strategice şi tactice ale politicii educaţionale la
liv e lI de m unicipiu şi le prezintă Consiliului m unicipal pentru
O
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d p i y u u i w ţ)

■

c). elaborează program e de lungă şi scurtă durată de dezvoltare a
,-i)..:înyăţămîntului5 tineretului şi sportului;
d) a sig u ră . im plem entarea şi îndeplinirea planurilor de învăţăm ânt,
program elor de studii, m etodologiilor didactice şi de alternativă,
'• hri,. coordonează activitatea instituţiilor de învăţăm ânt preuniversitar de
■•îvb; -. stat şi particulare din municipiu;
e) proiectează reţeaua şcolară, în baza recensăm ântului anual al
populaţiei de vîrstă şcolară obligatorie, a ofertelor unităţilor de
învăţăm ânt, cu consultarea autorităţilor adm inistraţiei publice locale
- şi. agenţilor economici interesaţi, o. coordonează cu M inisterul
Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi o propune spre aprobare
Guvernului Republicii Moldova'; elaborează, în com un cu autorităţile“
publice locale, planuri anuale şi perspective de şcolarizare şi le
prezintă M inisterului Educaţiei, Tineretului şi Sportului spre
aprobare; asigură, în comun cu autorităţile adm inistraţiei publice
locale, prem isele necesare pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor
cu vârsta între 7 şi 16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea
către şcoală a copiilor de 5-6 ani;
’
f) efectuează inspecţia şcolară, verifică activitatea personalului didactic
şi a altor, categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea ce
priveşte ^îndeplinirea conformă a com petenţelor ce le revin,
organizează atestarea cadrelor didactice; asigură perfecţionarea
continuă a procesului educaţional, desfăşoară activităţi educative şi
sportive; analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la
îm bunătăţirea procesului educaţional;
g) organizează desfăşurarea examenelor de absolvire în instituţiile de
învăţăm ânt din subordine şi a concursurilor m unicipale, inclusiv
generalizarea rezultatelor acestora;
h) ţine evidenţa personalului didactic, supraveghează. desfăşurarea
concursului pentru ocuparea posturilor vacante, asigură aplicarea
corectă a legislaţiei în vigoare privind norm ele de m uncă şi salarizare
a personalului din instituţiile subordonate:.

„o. leâzâ . investigaţii, susţine im plem entarea inovaţiilor şi
|^ ® o S ^ o n |e a z ă schimbările în sistemul educaţional m unicipal;
m
m
m
susţin® şi monitorizează activitatea de form are continuă
cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează
stimulează activitatea de cercetare
cadrelor didactice. elaborează instrucţiuni cu caracter
^k^fpppfdphează activitatea centrului m etodic, a com isiei medicoilp p s ® )p e d a g o g ic e şi a serviciului psihologic şi logopedic, asigură
llx e p artiza rea copiilor cu handicap în instituţiile de învăţăm ânt special;
||s c o n trib u ie la dezvoltarea şi» consolidarea continuă a bazei tehnico; do+anoip a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, extraşcolar,
JS fsp o rtiv e, şi de agrement, la crearea condiţiilor optim e pentru
realizarea procesului educaţional şi protecţiei sociale a personalului
didactic şi a elevilor;
m ) supraveghează asigurarea funcţionalităţii bazei didactico-m ateriale a
instituţiilor de învăţăm ânt subordonate, realizează studii privind
necesarul de construcţii şcolare,
avizează- capacităţile— şi~
' am plasam entul acestora; solicită autorităţilor administraţiei- publice
locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor
şcolare, căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de
odihnă şi întremare;
n) creează, în conform itate cu actele legislative în vigoare, condiţii de
dezvoitare a învăţământului pentru m inorităţile naţionale sr~ar
educaţiei
a m ulticulturale• a elevilor;'
o) exercită funcţia de protecţie a drepturilor copilului în comun cu
autorităţile administraţiei publice locale;
p) prezintă spre examinare autorităţilor administraţiei publice locale
propuneri de acordare a facilităţii pentru întreţinerea copiilor în
şcolile de tip internat, pentru alimentarea elevilor şi organizarea
grupelor cu regim prelungit;
"
q) m onitorizează integrarea absolvenţilor din şcoli în viaţa socială şi
profesională;
r) realizează acţiunile de. orientare şcolară şi profesională a elevilor şi
tineretului, stabileşte, în comun cu adm inistraţia municipală,
-.economiei locale si creează
condiţii pentru organizarea şcolilor m unicipale de m eserii;
/

i) înfiinţează şi reorganizează, în coordonare cu Consiliul municipal şi
| M inisterul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, instituţii de învăţăm ânt
i în limitele com petenţelor ce-i revin prin lege;
Iş ) colaborează cu organizaţiile neguvem am entale în vederea realizării
“| “^ ^ 6 r s e l O T ^ 'g r â m e 'l a nivel mumcipăl”
I ,i).c asigură Găurele ciiuactice cu inionnaţiile şninţiiice de specialitate,
f T planifică şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane,
v , ,. spartachiade, concursuri şi expoziţii municipale;
u) supraveghează asigurarea didactico-metodică a instituţiilor de
|
învăţământ şi acordă cadrelor didactice asistenţă m etodică prin
£
.. organizarea cluburilor, uniunilor metodice, seminarelor, atelierelor de
I
E
f 'M.T- lucru şi altor form e de instruire;
-v) întreprinde m ăsuri pentru cunoaşterea'şi respectarea de către personal
a normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor,
s inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor;
ţ : ’ w) examinează -petiţiile, cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde
i—
măsuri—în vederea—lichidării—neajunsurilor sem nalate;—propune
menţiunile, aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de le g e ;.
•: x) asigură, în com un cu autorităţile administraţiei publice locale şi
conducătorii instituţiilor
de învăţăm
ânt,> buna funcţionare
a schemei
»
»
S
de închiriere a m anualelor, analizează şi prezintă M inisterului
Educaţiei, Tineretului şi Sportului, la solicitare, rapoarte privind
asigurarea instituţiilor de învăţăm ânt cu manuale—şi materiale
didactice;
y) elaborează, la sfârşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate
privind starea învăţăm ântului ~în teritoriu, pe care îl prezintă
Ministerului E ducaţiei, Tineretului şi Sportului şi autorităţilor
administraţiei publice locale;
z) conlucrează cu autorităţile publice locale în problem a încheierii
contractelor cu instituţiile de învăţăm ânt superior privind pregătirea
cadrelor pedagogice cu destinaţie specială, ţine evidenţa acestora.

f

H I.

S tru c tu ra D G E T S

7.- Structura şi organigram a DG ETS se aprobă de către Consiliul m unicipal
în conformitate cu statele-tip ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi
sport (anexa 1).
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f Pe lîngă DGETS funcţionează următoarele servicii:
I |J | Centrul metodic m unicipal;
I - Comisia m edico-psihopedagogică;
| ’■'"-'vţ.Contabilitatea centralizată;
Centrul m unicipal' d e~ eciucâţîF m bT âl^m tuală "Arta de â deveni
-

Centrul de reabilitare şi diagnosticare psiho-pedagogică
"Armonie";
I- T- - Centrul de informare şi docum entare în dom eniul tineretului;
1
- Direcţiile educaţie, tineret şi sport din
sectoare.
-fV v Grupul de întreţinere; I
N ' IV.

P ersonalul D G E T S

9. Personalul Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport este angajat în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
10.Directorul- general a l D G E T S este- deseirtrafAn -fi-iricţiV p e -iw ă nV
concurs, de către C onsiliul municipal, la ...propunerea primarului ■
. general.
T I .Directorii generali-adjuncţi, directorul centrului m etodic municipal,
şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoarele municipiului
sunt numiţi în funcţie doar în baza rezultatelor concursului, realizat
de DGETS la propunerea directorului—.general—s-i—coordonat—cu
primarul general, pretorii din sectoare.
.12.Şefii de secţii, inspectorii şcolari şi m etoaiştii DGETS sunt selectaţi
prin concurs şi num iţi în funcţie de directorul general al Direcţiei
generale educaţie, tineret şi sp o rt..
13.Numărul de inspectori şi metodişti la discipline este în funcţie de
numărul de cadre didactice din unităţile de învăţăm ânt subordonate:
un inspector şcolar la 400 de cadre didactice şi un m etodist la 300
cadre didactice din instituţiile de învăţăm ânt subordonate DGETS.
V.

C om petenţele p e rso n a lu lu i D G E T S

14.Directorul general p oartă răspundere de întreaga activitate a DGETS,
— asigură- în m unicipiu aplicarea prevederilor Legii învăţăm ântului şi
actelor normative, care reglem entează raporturile î n 1 domeniul
învăţământului (sau alte domenii aferente . învăţăm ântului), a

I , f ^ x •.
|:j.ordinelor şi instrucţiunilor M inisterului Educaţiei, Tineretului şi
| Sportului,- Consiliului municipal, dispoziţiilor prim arului general,
realizării hotărârilor adoptate de Consiliul consultativ şi Consiliul
adm inistrativ al D G E T S ^
___ __________ _ _____ _
Id.D irectorul g eneral are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
aj iwjpiwzdntă DGETS în relaţiile cu autorităţile, instituţiile şi
ţffţ- ' organizaţiile centrale şi locale şi cu persoanele fizice;
j|b )fră s p u n d e de întreaga activitate educaţională din m unicipiu şi
| . asigură m anagem entul educaţional la nivel m unicipal, de sector şi
p'Ţ. instituţie;
c) num eşte în funcţie şi concediază personalul D G ETS, din alte
# > ■ unităţi subordonate DGETS, conform legislaţiei în vigoare;
d) num eşte şi concediază directorii instituţiilor învăţăm ântului de stat
preşcolar, primar, gimnazial, m ediu de cultură generală,
com plem entar (extraşcolar), sportiv din subordine, cu consultarea
prealabilă_a autorităţilor publice locale;
- e) elaborează—fişa—postului—pentru-—directorii—generali adjuncţi,
directorul adjunct administrativ, directorul Centrului metodic
m unicipal, şefii Direcţiilor educaţie, tineret şi sport, şefii secţiilor,
inspectorii şcolari şi metodiştii, personalul economico-financiar,
tehnic, în conformitate cu prevederile regulam entului şi cu alte
norm ative în vigoare;
f) -analizează periodicuonGluziile-şi -nivelul de-efieienţăr ahactiv ităţir
de control şi îndrumare desfăşurată de angajaţii DG ETS, stabilind
m ăsuri de optimizare a procesului de învăţăm înt;
g) răsp u n d e' de instruirea continuă a personalului didactic,,
econom ico-financiar, tehnic şi administrativ, al personalului
didactic ajutător, potrivit m etodologiei în vigoare;
h) se îngrijeşte de sporirea continuă a bazei didactico-materiale din
instituţiile de învăţămînt şi de asigurarea funcţionalităţii ei, asigură estim area necesam lui de constmcţii şcolare şi avizează capacităţile
şi am plasam entul acestora, supraveghează efectuarea reparaţiilor
curente, capitale şi, după caz, propune m ăsuri pentru asigurarea
spaţiilor de învăţământ;
i) coordonează efectuarea estimărilor privind fundam entarea planului
~ financiar anual şi execuţia bugetară;
j) poartă responsabilitate
anuale;

I k), colaborează şi solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice
agenţilor economici în rezolvarea problem elor privind
.ftg ffb n c ţio n a re a instituţiilor de învăţăm ânt (spaţiul de învăţăm ânt,
| %
internat, cantină, mobilier, dotări pentru laboratoare, cabinete şi
[
ateliere etc.);
~
J f ’lj’./'asigură elaborarea şi fundam entarea planului respectiv de
dezvoltare a învăţământului în teritoriu;
Ifljm ) propune şi, după caz, aprobă com ponenţa comisiilor de exam inare
şi de concurs;
: i n) răspunde de definitivarea la tim p a. materialelor de analiză şm
J|g £ C sinteză, solicitate de organele ierarhic superioare, de exactitatea
flSF? datelor statistice incluse în ele;
®}:.o). emite, în cazuri excepţionale (calam ităţi naturale şi epidemii)
ordine şi dispoziţii de suspendare tem porară a cursurilor şcolare şi
inform ează autorităţile publice locale şi M inisterul Educaţiei,
Tineretului^ şi Sportului despre situaţia creată şi m ăsurile
întreprinse;
__________________________________________
p) aplică, în caz de abateri, personalului de conducere din instituţiile
de învăţăm ânt subordonate, sancţiunile prevăzute de legislaţia în
vigoare şi prezintă organelor ierarhic superioare propuneri pentru
aplicarea sancţiunilor care depăşesc com petenţa sa;
q) răspunde de rezolvarea în term en şi conform legii a petiţiilor,
cererilor,-Eeclamaţiii-or-şi sesizări-l-ormdresateT)ireeţrehgenerale;
r) anulează m ăsurile ilegale luate de personalul din subordine;
s) analizează şi evaluează anual eficienţa activităţii directorilor
generali-adjuncţi, directorului adm inistrativ, directom lui Centrului
m etodic municipal (cu funcţia de director-adjunct), a celorlalţi
angajaţi;
t) este ordonatorul creditelor, având posibilitatea de a delega dreptul
. de sem nătură în bancă şi directorului general-adjunct;
u) coordonează gestionarea alocaţiilor pentm finanţarea instituţiilor
din subordine;
v) încheie contracte de livrare a m aterialelor, obiectelor de inventar şi
utilajelor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate conform legislaţiei
în vigoare;
- -■
■
.
• . ■' E
- ■
Tvj coordonează elaborarea planurilor de finanţare a instituţiilor
bugetare, devizele de venituri şi cheltuieli;

l)^epartizează, îm preună cu eontabilul-şef, m ijloacele bugetare
prevăzute pentru întreţinerea instituţiilor din subordine;
J y j supraveghează corectitudinea m odului de gestionare şi perfectare
» î l l t n n p , a dispoziţiilor de transferare a m ijloacelor financiare
f e ^ m lţiţu ţiilo r —d m ^u b u id iiîg T n itîlS âJeâ - ! ! păstrarea conform ă a
ll^ m ijlo a c e lo r băneşti;
-? z j| elaborează şi înaintează M inisterului Educaţiei, Tineretului şi
^Sportului, autorităţilor publice locale propuneri de acordare a
•^ ^ d is tin c ţiilo r pentru cadrele didactice cu merite deosebite.
16.Directorul
general-adjunct
(directorii
generali-adjuncţi)
are
^ fu m ă to a re le atribuţii şi responsabilităţi:
Ş a jfăsig u ră elaborarea planurilor strategice ale sistemului educaţional
municipal, în lipsa directorului general, preia atribuţiile acestuia;
b) asigură m anagem entul schim bărilor şi a cunoştinţelor;
■c) asigură continuitatea form ării profesionale neîntrerupte a
"TE inspectorilor şi metodiştilor;
d) urm ăreşte -organizarea si desfăsuraiua uctiv-i-tăt-i-i--me-tod-i-ee-la- -toate
nivelurile, supraveghează activitatea de pregătire iniţială şi
continuă a personalului didactic necalificat şi atestarea cadrelor
didactice;
e) iniţiază activităţi de formare continuă şi atestare a conducătorilor
instituţiilor
de învăţământ;
5
3
"
f) asigură accesul larg la cursurile de formare a_cadrelor-didaetiee,
M nspectonlor şi metodiştilor, potrivit metodologiei elaborate de
M inisterul Educaţiei, Tineretului şi Sportului;
g) asigură m anagem entul *pedagogic şi răspunde nem ijlocit de
inspecţia de specialitate;
h) asigura elaborarea şi executarea planurilor de activitate anuale,
trim estriale şi operative, a graficelor activităţii de îndrum are şi
control, verifică şi evaluează lunar activitatea de control;
i) analizează documentele finale de control şi îndrumare întocm ite de
inspectori şi m etodişti, prezintă directorului general principalele
concluzii făcute pe m arginea acestora şi înaintează propuneri
privind sporirea eficienţei activităţii de îndrumare şi control; „
j) urmăreşte punerea în aplicare a planurilor de învăţăm ânt şi a.
rogram elor şcolare din instituţiile de învăţământ;

reşte cuprinderea şi şcolarizarea iuluror copiilor de vârstă
igatorie, precum şi completarea studiilor de către persoanele
’ ie, la cererea acestora;
reşte aplicarea şi respectarea legilor, a hotărârilor Guvernului,
gordineloh şi instrucţiunilor M inisterului Educaţiei, Tineret şi
i^ ^ K Ş p o rt precum şi a deciziilor DGETS;
| in) răspunde de activitatea de orientare şcolară şi profesională;
*m ) analizează şi m onitorizează integrarea absolvenţilor în viaţa
|||g § :p ro fe sio n a lă şi socială;
o) analizează şi estimează anual eficienţa muncii salariaţilor din
Jffl© subordine;
§ fp ) face propuneri directorului general pentru evidenţierea,
prom ovarea, recom pensarea şi sancţionarea personalului din
com partim entele de care răspunde;
q) controlează şi îndrum ă activitatea administraţiei perm anente a
taberelor şi cluburilor de elevi, coordonează organizarea
concur-surilo'r şcolare;r) răspunde de educaţia sanitară şi rutieră a. preşcolarilor şi elevilor,
stabilind în acest scop programe de măsuri îm preună cu organele
m unicipale de specialitate, aprobate de consiliul de adm inistraţie al
DGETS;
s) răspunde de activitatea de educaţie morală, ecologică, estetică,
juridică, m ulticulturală ;
,
,________
t) asigură realizarea problem elor ce ţin de dezvoltarea sportului în
m unicipiu; .
u) asigură conlucrarea cu diverse organizaţii nonguvem am entale şi de
stat în problem ele educaţiei şi de lucru cu tineretuE
v) directorul^ '^ E m in T s fra fr^ ^ O a rJ r5'^ a ^ u l ă ^ e
de activitatea
adm inistrativă, de^secretariat, statistică, planificare, gestiunea
contabilă şi lucrul personalului de întreţinere. în acest scop îi revin
urm ătoarele atribuţii şi responsabilităţi:
- este responsabil de examinarea dărilor de seamă contabile, a
bilanţurilor instituţiilor din subordine;
- răspunde de perfecţionarea cadrelor din subordine;
- cu acordul directorului general, în cazul încălcării disciplinei
bugetare, are dreptul să suspende operaţiunile financiare privind
alocaţiile prevăzute instituţiilor din subordine, precum şi plata
cecurilor şi alte operaţiuni vizînd conturile curente;

a

-

analizează şi evaluează anual eficienţa activităţii salariaţilor din
subordine;
- face propuneri directorului general pentru
evidenţierea,
prom ovarea, recom pensarea sau sancţionarea personalului cu
atribuţiile de care răspunde.
17. Atribuţiile
directorului
general-adjunct
şi
ale
directorului
adm inistrativ pot fi completate în baza prezentului Regulam ent şi a
altor docum ente normative.
18.Com petenţele şi atribuţiile directorului Centrului m etodic municipal
şi ale şefilor Direcţiilor educaţie, tineret şi sport din sectoare se
stabilesc de directorul general, în conform itate cu regulamentele
respective aprobate de DGETS.
VI.

O rganele adm inistrative şi consultative ale DG ETS

19.în cadrul DGETS funcţionează Consiliul
de administraţie şi
Consiliul consultativ.
20.Consiliul de administraţie al DGETS este form at din directorul
general
al DGETS,
directorii generali-adjuncţi,
directorul
administrativ, directorul Centrului metodic m unicipal, contabilul-şef,
şefii de secţii şi direcţii. Directorul general al DGETS este
preşedintele Consiliului de Administraţie.
21.Consiliul de adm inistraţie coordonează întreaga activitate a DGETS
şi exercită urm ătoarele atribuţii:
- analizează m unca subdiviziunilor DGETS şi întreprinde măsuri
pentru optim izarea acesteia;
_______________________________: v i r e a resurselor financiare şi
executarea bugemlui;
aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţăm ânt cu cadre
didactice şi de conducere;
analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a
cadrelor didactice, întreprinde acţiuni în vederea îm bunătăţirii ei;
se preocupă de problem ele sociale ale personalului didactic si
întreprinde
acestora m confbrm itau
legislaţia în vigoare;
analizează şi aprobă planul de şcolarizare a OMilL
şcolară obligatorie;
,

23.

24.

25.

26.

analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de
învăţăm ânt din subordine etc.
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului
anual, în care sunt preconizate obiectivele şi sarcinile principale şi
calendarul realizării lor.
Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. în caz de
necesitate, consiliul se poate convoca ori de câte ori este nevoie.
Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea de
procese-verbale ale Consiliului de administraţie, care se păstrează
perm anent la DGETS. Procesele-verbale se sem nează de către
preşedintele şi secretarul Consiliului de administraţie. Deciziile
Consiliului de administraţie pot fi abrogate printr-o nouă decizie a
consiliului sau de către organele ierarhic superioare.
Com ponenţa nom inală a Consiliului consultativ al DGETS se aprobă
de Consiliul municipal Chişinău şi este constituit din directori ai
unităţilor de învăţământ, cadre didactice, reprezentanţi ai
organizaţiilor de copii, părinţi, administraţiei publice locale şi
unităţilor economice, precum şi angajaţi ai DGETS. Directorul
general al DGETS este preşedintele Consiliului Consultativ.
Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
Regulam entul Consiliului consultativ al DG ETS, aprobat de
Consiliul m unicipal Chişinău.

VII. Patrim oniul şi finanţele DGETS
27. Toate instituţiile m unicipale preşcolare, preuniversitare, extraşcolare,
sportive constituie patrimoniul municipiului.
28. DGETS este finanţată şi îşi desfăşoară activitatea din contul
bugetului m unicipal şi din contul m ijloacelor (speciale) acumulate de
pe urm a serviciilor prestate contra plată.
29. Surse suplimentare de constituire a patrim oniului pot fi, de asemenea,
donaţiile, sponsorizările.
30. DGETS prezintă dări de seamă Direcţiei generale finanţe a
Consiliului m unicipal Chişinău.
31. Statele de personal şi fondul de salarizare ale DGETS sunt aprobate
de Consiliul municipal Chişinău.

ta- controlul
jf^p riifin term ed iu l secţiei revizie şi contrei, exercita
> ăsup^^xecutării corecte a bugetului şi păstrării bunurilor materiale
^ ^ |s |o n s a b i l i t a t e legală asupra utilizării eficiente a lor.
H ^ ^ o z iţii.fin a le

'

'

“

"

^ ^ ) 6 ® Ş ; ? â r e dreptul să stabilească relaţii şi să încheie acorduri
M № № l â e de colaborare în domeniu, să participe la proiecte şi
^ J m â :if e s tă r i internaţionale în domeniul învăţăm ântului, tineretului şi
. „•>, sportului.
sau suspendarea activităţii D G ET S’ se efectuează de
^ ^ ^ P c ă ţ r e ’Consiliul m unicipal Chişinău în conform itate cu legislaţia în

^^^tfyig b 'are.

;

35. Prezentul regulam ent se m odifică şi se com pletează prin decizia
- M f . Consiliului municipal Chişinău în modul stabilit.

SECRETA R - IN TER IM A R
A L CO N SILIULUL________
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