
Ordin nr. 07   

din 11.01.2022 

 

Cu privire la constituirea grupului de lucru  

privind raționalizarea cheltuielilor  

în instituțiile de învățământ general din r. Cahul 

 

   În scopul implementării  Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 

25 iulie 2014  și a Hotărârii Guvernului Nr. 868 din 08-10-2014 privind finanţarea în bază de 

cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea 

autorităţilor publice locale de nivelul al doilea cu modificările ulterioare, și în scopul 

identificării:  cheltuielilor ineficiente și cu prioritate redusă care pot fi reorientate spre alte 

priorități sau pot contribui la consolidarea bugetar-fiscală;  spațiului pentru a îmbunătăți eficiența 

cheltuielilor actuale;  posibilităților de eliminare a cheltuielilor ineficiente și pentru elaborarea 

conceptului de reorganizare a instituțiilor de învățământ general din r. Cahul, emit următorul  

 

ORDIN: 

 

1. Se instituie grupul de lucru privind raționalizarea cheltuielilor în instituțiile de învățământ 

general din r. Cahul, deficitare. 

2. Se aprobă: 

a) componența grupului de lucru privind raționalizarea cheltuielilor în instituțiile de 

învățământ general din r. Cahul, conform anexei 1; 

b) modelul Planului de raționalizare a cheltuielilor, conform anexei 2; 

 

3.  Grupul de lucru va conlucra cu toate autoritățile publice ce au în subordine instituții de 

învățământ în scopul prezentării/pregătirii informației/datelor necesare pentru elaborarea 

conceptului de reorganizare a instituțiilor de învățământ general din r. Cahul. 

4. Activitatea grupului de lucru va finaliza cu prezentarea conceptului de reorganizare a 

instituțiilor de învățământ general din r. Cahul Consiliului Raional Cahul, spre aprobare. 

 

 

Șef al DGI Cahul:                                                Baban Valeriu 
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Anexa nr. 1 

 la ordinul DGI Cahul  

nr. 07 din 11.01.2022 

Componența grupului de lucru  

privind raționalizarea cheltuielilor  

în instituțiile de învățământ general din r. Cahul 

 

1. Baban Valeriu – șef DGI Cahul 

2. Cebotari Elena – șef adjunct DGI Cahul 

3. Alexandrova Tatiana – șef secție PEM, DGI Cahul 

4. Popov Ecaterina – șef secție MEFP, DGI Cahul 

5. Babanuță Elena – economist 

6. Antohi Natalia – specialist principal 

7. Gabin Georgeta – specialist principal 

8. Zaharia Dumitru – specialist principal. 


