
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

 

 

Cu privire la oferirea  sălilor  sportive și 

sălilor de clasă din instituțiile de 

învățământ din subordinea DÎTS  

mun. Bălți 

 

În  conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006; Codul Educației al RM nr. 152 din 17.07.2014, Legea cu privire la 

cultura fizică şi sport nr. 330 din 25.03.1999, Hotărârea  Guvernului RM ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a şcolilor sportive” nr. 31 din 30.01.2019,  în scopul  

îmbunătăţirii capacităților motrice,  pregătirii sportive  a discipolilor din cadrul  instituţiilor  de 

învăţământ extraşcolar și lipsa propriilor săli sportive în şcolile  sportive, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se obligă directorii instituțiilor de învățământ general să ofere gratuit sălile sportive și sălile de 

clasă pentru desfăşurarea procesului de instruire şi antrenament antrenorilor şcolilor sportive, din 

subordinea DÎTS mun. Bălți, conform anexei.  

 

2. Se obligă directorii şcolilor sportive să asigure starea sanitară a sălilor şi păstrarea bunurilor 

materiale după desfăşurarea procesului de instruire şi antrenament.   

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități economico-

financiare, pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului. 
 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi         Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălți  

                                                                                                  nr._____   din ___________ 2019 

 

1. Directorul  LT ”M. Gorki” (dna Alexeeva S.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie  2019 până la 31 martie 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de fotbal, ȘSS de Fotbal, conform orarului: 

luni, miercuri, vineri  – 17.00 - 18.00;  

sîmbătă, duminică – 09.00 - 12.00. 

 

2. Directorul  LT ”M. Gorki” (dna Alexeeva S.) să ofere  o sală de clasă și încăperea muzeului 

școlar din cadrul liceului în perioada de la 18 noiembrie  2019  până la 31 mai 2020 pentru 

desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, 

conform orarului: 

luni, joi - 14.00 - 16.15. 

 

3. Directorului IP LT ”M. Eminescu” (dna Grapă N.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în 

perioada de la 02 ianuarie până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii şi 

antrenament a secţiei de baschet,  ŞS nr.1, conform orarului:  

luni -  vineri – 16.30 - 21.30; 

sîmbătă – 09.00 – 18.00. 

 

4. Directorului LT ”Ștefan cel Mare” (dl Poștaru I.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31  decembrie 2019 pentru desfăşurarea procesului de 

studii şi antrenament a secţiei de baschet,  ŞS nr.1, conform orarului:  

luni -  vineri – 16.30 - 20.30; 

sîmbătă – 10.00 – 14.30. 

 

5. Directorul  IP LT ”N. Gogol” (dna Pleșco N.) să ofere  o sală de clasă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de șah, ȘSS nr. 2, conform orarului: 

marți, miercuri, joi - 15.00 - 16.30. 

 

6. Directorul  IP LT ”N. Gogol” (dna Pleșco N.) să ofere  o sală de clasă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului: 

marți, joi - 14.30 - 17.00. 

 

7.   Directorul LT “V. Maiakovski” (dna Socoliuc R.) să ofere o sală de clasă din cadrul liceului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:  

 marți, joi – 15.05 – 16.35. 

 

8.   Directorul LT “V. Maiakovski” (dna Socoliuc R.) să ofere sala sportivă  din cadrul liceului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de baschet,  ŞS nr.1, conform orarului:  

 Luni - vineri – 16.30 – 20.00; 

Sâmbătă – 10.00 – 14.00. 

 

9. Directorul LT “D. Cantemir” (dna Murzac A.) să ofere o sală de clasă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii şi 

antrenament a secţiei de șah, ŞSS nr. 2, conform orarului:  

luni – 15.00 - 16.30, 

 

10. Directorul LT “D. Cantemir” (dna Murzac A.) să ofere o sală de clasă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  



şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:  

luni, miercuri, vineri – 15.00 - 17.15. 

 

11.   Directorul LT “A. Puşkin” (dna Gagim L.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii şi 

antrenament şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:  

 marți, joi – 15.00 - 17.15; 

sâmbătă – 10.30 -12.45. 

 

12.   Directorul LT “A. Puşkin” (dna Gagim L.) să ofere o sală de clasă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie  2019 până la 31 mai 2020  pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament şi antrenament a secţiei de joc de dame, ȘSS nr. 2, conform orarului:  

luni, miercuri - 13.05 - 13.50, 14.00 -  15.30; 

vineri  – 12.30 - 14.10; 

duminică – 10.00 – 11.30. 

 

13.   Directorul LT “A. Puşkin” (dna Gagim L.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie  2019 până la 31 mai 2020  pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament şi antrenament a secţiei de baschet, ȘS nr. 1, conform orarului:  

Luni - joi - 17.00 - 19.15. 

 

14.  Directorul LT “M. Lomonosov” (dna Ivanova V. ) să ofere sala sportivă din cadrul liceului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament al secţiei de volei, ŞS nr.1, conform orarului:  

luni – vineri –  16.00 - 20.30; 

sîmbătă –  10.00 - 15.00. 
 

15.  Directorul LT “M. Lomonosov” (dna Ivanova V.  ) să ofere o sală de clasă din cadrul 

liceului în perioada de la 18 noiembrie  2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului 

de studii şi antrenament a secţiei de secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului: 

Luni – vineri – 15.00-17.00. 

 

16. Directorul LT ”G. Coșbuc” (dna Bujor V.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 martie 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  

şi antrenament a secţiei de atletism, ȘSS nr. 2, conform orarului:  

luni, miercuri, vineri – 14.15-15.45; 17.30- 19.45; 

marți – 17.30-19.45; 

sîmbătă – 10.00-12.30. 
 

17. Directorul Gimnaziului nr. 2 (dl Florescu R.) să ofere  sala sportivă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie  2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de tenis de masă, ȘS nr. 1, conform orarului:  

luni - vineri  – 15.30 - 20.00; 

sâmbătă, duminică – 11.00 – 15.30. 

 

18.  Directorul Gimnaziului nr. 3 (dna Iulic N.) să ofere sala sportivă din cadrul gimnaziului în 

perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  

şi antrenament a secţiei de volei, ŞS nr.1, conform orarului:  

Luni - vineri – 16.00 - 19.30;  

sîmbătă – 10.00 - 13.00. 

 

19. Directorul Gimnaziului nr. 6 (dna Melnicenco V.) să ofere o sală de clasă și sala sportivă 

din cadrul gimnaziului în perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020 pentru 

desfăşurarea procesului de studii  şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, 

conform orarului:  

marți, vineri  – 15.00 – 17.15; 

sâmbătă  – 11.00 – 13.15. 



 

20. Directorul Gimnaziului nr. 6 (dna Melnicenco V.) să ofere sala sportivă din cadrul 

gimnaziului în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020  pentru desfăşurarea 

procesului de studii  şi antrenament a secţiei de caiac – canoe, ȘSSCJRO de probe pe apă, conform 

orarului:  

Joi  – 14.45-17.45. 

 

21.  Directorul Gimnaziului nr. 7 (dna Ilinciuc O.) să ofere sala sportivă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie  2019  până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de gimnastica aerobică, ŞS nr. l conform orarului: 

luni - 14.30-19.30; 

marți, miercuri, joi, vineri – 15.30-18.00; 

sâmbătă -  09.00 - 15.00. 

 

22. Directorul Gimnaziului nr. 10 (dna Roșca V.) să ofere o sală de clasă și sala sportivă din 

cadrul gimnaziului în perioada de la 18 noiembrie  2019  până la 31 mai 2020  pentru desfăşurarea 

procesului de studii şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului: 

Luni, miercuri, vineri – 15.00 - 17.15.  

 

23.  Directorul Gimnaziului nr.14 (dna Gariuc A.) să ofere o sală de clasă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  

şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:  

Luni – 13.10 - 14.40; 

Marți, miercuri – 14.00-18.30; 

Vineri – 13.10-15.25; 

Sâmbătă – 09.00-14.30. 

 

24.  Directorul Gimnaziului nr.14 (dna Gariuc A.) să ofere sala sportivă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  

şi antrenament a secţiei de handbal, ȘS nr. 1, conform orarului:  

Luni – 16.30-18.00; 

vineri – 15.00-16.30. 

 

25. Directorul Gimnaziului nr.14 (dna Gariuc A.) să ofere sala sportivă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 29 februarie 2020 pentru desfăşurarea procesului de 

studii  şi antrenament a secţiei de handbal, ȘS nr. 1, conform orarului:  

Luni – 19.00-20.30; 

Marți, joi – 18.00-20.15. 

Sâmbătă – 12.00 – 14.15. 

 

 

26.  Directorul Gimnaziului nr.14 (dna Gariuc A.) să ofere o sală de clasă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai  2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  

şi antrenament a secţiei de șah, ȘSS nr. 2, conform orarului:  

marți, joi – 15.00-16.30; 

miercuri – 15.00 – 15.45; 

sâmbătă,  duminică – 10.00-11.30, 

 

27.  Directorul Gimnaziului nr.14 (dna Gariuc A.) să ofere o sală de clasă din cadrul gimnaziului 

în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 31 mai  2020 pentru desfăşurarea procesului de studii  

şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:  

Luni – sâmbătă – 15.00 – 17.15. 

 

28. Directorul ȘSSCJRO de probe pe apă (dl Gaivas O.) să ofere teritoriul canalului de caiac-

canoe în perioada de la 18 noiembrie 2019  până la 31 mai 2020  pentru desfăşurarea procesului 

de studii şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:  

luni – 14.30-16.45; 



miercuri – 17.45 – 19.15; 

joi – 15.00 – 17.15;  

vineri – 15.00 – 17.15; 

sâmbătă –12.15 – 16.45; 

duminică – 12.30 – 18.00. 

 

29. Șefei Instituției Preșcolare nr. 30 (dnei Lobaciova E.) să ofere o sală de clasă în perioada de 

la 18 noiembrie  2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii şi antrenament 

a secţiei de șah, ȘSS nr. 2, conform orarului:  

luni - 10.30 - 11.15; 

miercuri, vineri - 10.30 - 12.00. 

  

30. Șefei Instituției Preșcolare nr. 49 (dnei Danu E.) să ofere o sală de clasă în perioada de la 18 

noiembrie 2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a 

secţiei de șah, ȘSS nr. 2, conform orarului:  

luni, miercuri, vineri – 15.00 - 16.30. 

 

 31. Pedagogului – organizator al CMMT ”Pescărușul” (dlui Tobolin S.) să ofere o sală de clasă 

în perioada de la 18 noiembrie  2019 până la 31 mai 2020 pentru desfăşurarea procesului de studii 

şi antrenament a secţiei de joc de dame, ȘSS nr. 2, conform orarului:  

marți – 12.30 - 13.15, 13.25 - 14.55; 

joi - 12.30 - 14.00, 14.10 - 14.55; 

duminică – 12.15 – 13.45. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


