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DISPOZIŢIE

Cu privire la instituirea grupului de lucru

în tem eiul art. art.20, 24, 25 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr.152 din
17.07.2014, art.29 şi 32 din Legea privind adm inistraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, D ispoziţia Prim arului oraşului Orhei n r.l4 3 -p din 18.08.2015 „Cu privire la
stabilirea atribuţiilor de funcţie”, exam inînd dem ersurile directorilor instituţiilor de învăţămînt
preşcolar din subordine şi adresările locuitorilor privind necesitatea pregătirii copiilor din oraşul
Orhei pentru dezvoltarea lor m ultilaterală şi integrarea în activitatea şcolară, în vederea asigurării
bunei funcţionări a instituţiilor publice de educaţie tim purie din oraşul Orhei şi asigurării
desfăşurării procesului de educaţie tim purie pe teritoriul oraşului, cu scopul evaluării necesităţii
deschiderii grupelor suplim entare, viceprim arul oraşului Orhei DISPUNE:
l.S e instituie grupul de lucru pentru evaluarea necesităţilor privind asigurarea organizării
şi desfăşurării educaţiei tim purii în oraşul Orhei şi exam inării posibilităţii deschiderii grupelor
preşcolare suplim entare pentru copii cu vîrsta de la 3 la 6(7) ani în instituţiile de învăţăm înt care
sunt organizate pe teritoriul oraşului în vederea desfăşurării educaţiei tim purii, în următoarea
componenţă:
Preşedintele grupului de lucru:
- viceprimarul oraşului Orhei;
Valerian CRISTEA
M embrii grupului de lucru:
Reghina A PO STO LO V A
- viceprimarul oraşului Orhei,
Lucia BREHOI
- specialist, Prim ăria Orhei;
Olga ZG U REA NU
- specialist, Prim ăria Orhei;
V eaceslav O NOFRAŞ
- intendent, Prim ăria Orhei;
2.
Grupul de lucru va evalua necesităţile şi posibilităţile deschiderii grupelor
suplimentare preşcolare pentru copii cu vîrsta de la 3 la 6(7) ani în instituţiile de învăţămînt
preşcolar din oraşul Orhei şi va prezenta inform aţia resp ectiv ă' cu propunerile privind
identificarea surselor financiare necesare în acest sens.
3.
Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului Orhei dl
Valerian CRISTEA. —

