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R E P U B L I C A M O L D O V A

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU

DECIZIE

„ ___ ”  _____________ nr. ___/ 

__Cu privire la stabilirea plăţii pentru 
instruirea copiilor în Şcoala de Arte pentru 
anul de învăţământ 2021 – 2022

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de încasare a 
taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 450/2011 şi a Ordinului Ministerului 
Culturii al Republicii Moldova nr. 196 din 23.08.2011 privind aprobarea în 
redacţie nouă a Regulamentului şcolilor de muzică, arte şi arte plastice, în temeiul 
art. 14 (1), (2) lit. q) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 Privind 
Administraţia Publică Locală și ca urmare a examinării demersului Direcţiei Şcolii 
de Arte din comuna Ciorescu, privind stabilirea plăţii pentru instruirea copiilor 
pentru anul de studii 2021 - 2022, în Consiliul comunei Ciorescu 

DECIDE:

1. Se  aprobă plata lunară pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte din comuna 
Ciorescu pentru anul de studii 2021 - 2022 (conform Anexei).

2. Se permite acordarea unor înlesniri copiilor în următoarele cazuri:

a) se scutesc, integral (100 %) de taxa pentru instruire, copiii orfani (de ambii 
părinţi), cei care cresc în casele de tip familial, cei aflaţi sub tutelă și alți elevi 
din familii social - vulnerabile, propuși de către consiliul pedagogic, în baza 
actelor confirmative.

b) se scutesc, integral (100 %) de taxa pentru instruire, membrii ansablului vocal - 
artistic „Basarabencele”;

c) se scutesc, cu 50 % din taxa pentru instruire, copiii orfani de unul din părinţi şi 
copiii părinţii cărora au stabilit grad de invaliditate şi copiii din familiile care 
primesc indemnizaţii sociale;



d) dacă într-o familie sunt cel puțin 3 sau mai mulţi copii minori, plata pentru 1 
copil va fi achitată 100 %, iar pentru ceilalţi – 50 % din cuantumul stabilit;

e) în cazul absenţei elevului de la lecţii pe motiv de boală timp de o lună şi mai 
mult, taxa pentru instruire pe perioada bolii se achită în mărime de 50 % din 
suma stabilită;

f) se scutesc, cu 50 % din taxa pentru instruire, la a doua specialitate, elevii care 
fac studii la două specialităţi din cadrul Secţiei muzică: canto – pian; canto – 
vioară; acordeon – instrumente aerofone; canto – instrumente aerofone; chitară 
– țambal; canto – instrumente percuție; chitară – instrumente percuție.

3. Se pune în sarcina Administrației Şcolii de Arte, în persoana Directorului, dna 
Nihelman Natalia, asigurarea achitării depline a plăţii lunare pentru instruire 
prin intermediul părinţilor direct la contul bancar şi va ține evidenţa strictă și 
îndeplinirea prevederilor pct. 1 și pct. 2 din prezenta Decizie.
 

4. Contabilitatea, Contabil Şef, dna Bostan Natalia, va ține evidenţa contabilă a 
plăţii calculate și încasate, pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte.

5. Comisia pentru buget, economie şi finanţe, prestări servicii şi micul business va 
ţine la control  îndeplinirea prevederilor prezentei Decizii.  

Preşedinte de şedinţă: BARBACAR Stela

Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului GRIȚAC Alina



Anexa nr. 1 
 la Decizia Consiliului comunei Ciorescu
 nr. 3/5  din „   27  ”   Septembrie 2021

              Plata pe specialităţi pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte
în anul de studii 2021 - 2022

Nr.
d/o Denumirea specialităţii Taxa pentru studii, lunar 

(lei)

1.

Secţia “Muzica”:
Instrumente muzicale:
- canto, 230,00
- ansamblul vocal, 120,00
- chitară, pian, instrumente de percuție, 160,00
- instrumente aerofone, 120,00
- vioară, acordeon, ţambal. 140,00

2. Secţia „Coregrafie” (dans popular)                                    160,00
3. Secţia “Teatru” 130,00
4. Secţia „Meşteşug popular” 130,00
5. Secţia „Arta plastică” 140,00

Notă: Plata pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte se stabileşte, 
conform  prevederilor Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru 
instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 450/2011 şi constituie 20 % din cheltuielile 
anului precedent, ţinând cont de următorii indici:

Cheltuielile anului precedent – 3 309 270,05 lei,
Contingentul – 307 elevi,

Perioada de studii – 9 luni,                                                                                                       
Plata medie lunară – 239,54 lei.

Secretar al Consiliului GRIȚAC Alina

Contabil Șef BOSTAN Natalia


