
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

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 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, ordinul
MECC  nr.  911  din  02.09.2020  ”Cu  referire  la  aprobarea  Instrucțiunii  privind  măsurile  de
prevenție  a  răspândirii  COVID-19,  în  instituțiile  cu  profil  Sport”,  Hotărârea  nr.  25  din
12.05.2021 a  Comisiei  Municipale  Extraordinare  de  Sănătate  Publică,  precum  și în  scopul
îmbunătăţirii capacităților motrice,  pregătirii sportive  a discipolilor din cadrul  instituţiilor  de
învăţământ extraşcolar în  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 (anexă). 

2. Se obligă directorii şcolilor sportive să  asigure  starea sanitară a  sălilor şi păstrarea bunurilor
materiale după desfăşurarea procesului de instruire şi antrenament.  

3.  Se obligă  antrenorii-instructori  să  respecte  și  să  realizeze  prevederile  instrucțiunii  privind
măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii procesului instructiv-
educativ în contextul epidemiologic  al COVID – 19.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)
în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

5.  Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  comisiei  consultative  de
specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                               Angelina Cernogal



Anexa 
la decizia Consiliului mun. Bălți 

                                                                                                  nr._____   din ___________ 2021

1. Directorului  IP LT ”M. Eminescu” (dna Grapă N.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în
perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea procesului de studii şi
antrenament a secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, conform orarului:

luni - vineri - 16.00-21.00;  

sâmbătă, duminică – 08.00-18.00;  

2. Directorului  IP LT ”N. Gogol” (dna Pleșco N.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în perioada de
la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a
secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, conform orarului:

luni,  miercuri, vineri - 14.30 - 16.45;  

3. Directorului  LT ”Ștefan cel Mare” (dna Oserbaeva S.) să ofere sala sportivă din cadrul
liceului (Flex Gym)  în perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31 august 2022 pentru
desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti,
conform orarului:

luni, miercuri, vineri - 16:00-18:15;

4. Directorului  LT ”Ștefan cel Mare” (dna Oserbaeva S.) să ofere sala sportivă din cadrul
liceului (Flex Gym)  în perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru
desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a secţiei de caiac-canoe, ȘSSCJRO de probe
pe apă, conform orarului:

luni, marți miercuri, vineri – 14.15 – 18.15;
sâmbătă– 09.00 – 12.45;

5. Directorului  LT ”Ștefan cel Mare” (dna Oserbaeva S.) să ofere sala sportivă din cadrul
liceului în perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea
procesului de studii şi antrenament a secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, conform orarului:

luni,  miercuri, vineri - 16.30-18.45;  

marți,  joi -15.00-17.15;  

sâmbătă – 10.00-12.15;  

duminică - 10.00-15.00;  

6.  Directorul  LT ”A. Pușkin” (dna Gagim L.) să ofere  sala sportivă din cadrul liceului în
perioada de la 01 noiembrie  2021 până la 31 aprilie  2022 pentru desfăşurarea procesului
de studii şi antrenament a secţiei de atletism, ȘSS nr. 2, conform orarului:

luni, marți, miercuri – 17.00 - 19.00;  
vineri – 15.00 - 19.00;   
sâmbătă – 10.00 – 13.00;  

7.  Directorul  LT ”A. Pușkin” (dna Gagim L.) să ofere  o sală de clasă din cadrul liceului în
perioada din 01 octombrie  2021  până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului de
studii şi antrenament a secţiei de joc de dame, ȘSS nr. 2, conform orarului:

luni,  miercuri, vineri - 13.00-15.00;  
duminică - 10.00 -12.15;  

8. Directorului LT ”B. P. Hașdeu” (dlui Babin D.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în
perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea procesului
de studii şi antrenament a secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, conform orarului:

 luni, miercuri, vineri - 15.30-17.45;

marți, joi - 15.30-20.00;



sâmbătă – 15.00-19.30;

9. Directorului  LT ”V. Alecsandri” (dna  Ungureanu E.)  să  ofere  sala  sportivă  din  cadrul
liceului în perioada de la 01 octombrie  2021  până la 31  mai  2022 pentru desfăşurarea
procesului de studii şi antrenament a secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, conform orarului:

luni, miercuri, vineri – 15.00-16.30;  

marți,  joi - 15.00-17.15;  

sâmbătă – 11.30-16.15;  
 

10. Directorul LT “M. Lomonosov” (dna Ivanova V.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului
în perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului
de studii şi antrenament al secţiei de volei, ŞSS nr.1, conform orarului: 

luni  - 14.30 - 20.00;  

marți  - 16.00 - 20.00;  

miercuri, vineri - 15.00 - 16.30;  

joi - 16.00 - 20.30;  

sâmbătă – 10.00 - 14.30;  
duminică - 11.00 - 13.15;  

11. Directorul  LT ”M. Gorki” (dna Alexeeva S.) să ofere  sala sportivă din cadrul liceului în
perioada de la 01 octombrie  2021 până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului de
studii şi antrenament a secţiei de volei, ȘSS nr. 1, conform orarului:

luni - sâmbătă 16.00-18.30;

12. Directorul  LT ”M. Gorki” (dna Alexeeva S.) să ofere  sala sportivă din cadrul liceului în perioada de
la 01 noiembrie 2021 până la 01 aprilie 2022 pentru desfăşurarea procesului de studii şi antrenament, a
ȘSS  la fotbal conform orarului: 

marți,  joi, vineri - 18.15-19.45;  

13. Directorul  Gimnaziului  nr.  2 (dna  Roitman  M.)  să  ofere   sala  sportivă  din  cadrul
gimnaziului în perioada de la 01 octombrie 2021  până la august 2022 pentru desfăşurarea
procesului de studii şi antrenament a secţiei de tenis de masă, ȘSS nr. 1, conform orarului: 

luni – vineri - 14.30-19.00;
sâmbătă – 09.00-13.00;

14.  Directorul Gimnaziului nr. 3 (dna Iulic N.) să ofere o sală de clasă din cadrul gimnaziului
în perioada de la 01 octombrie 2021 până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului
de studii  şi antrenament a secţiei de dame, ŞSS nr. 2, conform orarului: 

luni, marți, vineri – 13.00 - 14.30; 

15. Directorul Gimnaziului nr. 3 (dna Iulic N.) să ofere sala sportivă din cadrul gimnaziului în
perioada de la 01 octombrie 2021 până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului de
studii  şi antrenament a secţiei de volei, ŞSS nr. 1, conform orarului: 

luni, miercuri, vineri - 15.30-18.30;

marți, joi - 17.00-18.30;

sâmbătă – 10.00-13.45;

16.  Directorul  Gimnaziului  nr.  6 (dna  Melnicenco  V.)  să  ofere  sala  sportivă  din  cadrul
gimnaziului  în  perioada  de  la  01  octombrie  2021   până  la  31  august  2022   pentru
desfăşurarea procesului de studii  şi antrenament a secţiei de caiac – canoe, ȘSSCJRO de
probe pe apă, conform orarului: 

joi  – 14.45-17.45  ;      

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



gimnaziului  în  perioada  de  la  01  noiembrie  2021   până  la  31  august  2022   pentru
desfăşurarea procesului de studii  şi antrenament a secţiei de atletism, ȘSS nr. 2, conform
orarului: 

luni, marți, vineri – 15.00 – 19.00;
miercuri- 17.00-19.00;
sămbătă – 09.00 – 11.00;

18.   Directorul  Gimnaziului  nr.  7 (dna  Ilinciuc  O.)  să  ofere  sala  sportivă  din  cadrul
gimnaziului  în  perioada  de  la  01  octombrie  2021  până  la  31  august  2022 pentru
desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a secţiei de gimnastica aerobică, ŞSS nr. l
conform orarului:

luni - vineri - 14.00 - 20.00;  

sâmbătă – 09.00 - 14.00;  

19. Directorul Gimnaziului nr. 14 (dna Gariuc A.) să ofere sala de clasă din cadrul gimnaziului
în perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31 august 2022  pentru desfăşurarea procesului
de studii şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti, conform orarului:

marți, joi -14.15-16.30;

sâmbătă, duminică – 10.00 - 14.45;

20. Directorul Gimnaziului nr. 14 (dna Gariuc A.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului în perioada de
la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a
secţiei de handbal, ȘSS nr. 1, conform orarului:

luni, vineri - 15.00-18.00;  

miercuri - 15.30-18.30;  

21.  Șefa Instituției de Educație Timpurie nr. 30 (dna Lobaciova E.) să ofere o sală de clasă în
perioada de la 01 octombrie  2021 până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului de
studii şi antrenament a secţiei de șah, ȘSS nr. 2, conform orarului: 

luni, miercuri, vineri - 10.30 - 12.00; 

22. Șefa Instituției de Educație Timpurie nr. 49 (dna Paladiciuc I.) să ofere o sală de clasă în
perioada de la 01 octombrie 2021 până la 31 august 2022 pentru desfăşurarea procesului de
studii şi antrenament a secţiei de șah, ȘSS nr. 2, conform orarului: 

luni, miercuri, vineri - 15.00-16.30; 

23. Directorului interimar ȘSSCJRO de probe pe apă (dlui. Gaivas O.) să ofere canalul de caiac-canoe a
ȘSSCJRO probe de apă de la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea
procesului de studii şi antrenament a secţiei de turism, Staţia Tinerilor Turişti conform orarului:

vineri - 16.15-18.30;  
 sâmbătă, duminică – 11.00-13.15;  
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