Propunere de politică publică

Reorganizarea Direcției Generale Educație, Tinere și Sport
(DGETS), prin lichidareaDirecțiilor educație de sector

IMPACT:
1. Asigurarea calității
procesului educational,
2. Noi procese de organizare
a sistemului educațional
municipal,
3. Platforma on-line ce va
aduce cetățenii mai aproape,
4. Nu vor exista direcții
intermediare între cetățeni și
Primărie,
5. Reducerea costurilor,
6. Achiziții publice
centralizate,
7. Transparența în cheltuirea
banilor publici,
8. Creșterea controlului în
materie de prețuri,
9. Putere de negociere mai
mare ca urmare a volumelor
ridicate de achiziții,
10. Viziune integră asupra
instituțiilor de învățământ din
Chișinău.

CONTEXT GENERAL
Pentru o dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău, un loc aparte trebuie
dedicat educației. Una din prioritățile autorității publice municipale trebuie
să fie sistemul educațional. Este necesar ca DGETS să fie o dovadă vie
în peisajul educațional al municipiului Chișinău, care se preocupă, în mod
constant, de crearea unei infrastructuri educaționale, demersuri socioeducative dedicate tinerei generaţii și de formarea, consilierea, integrarea şi
afirmarea copiilor şi tinerilor Capitalei.
PROBLEMA
Structura învechită a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a
Consiliului municipal Chișinău, ce nu răspunde standardelor, cerințelor și
misiunii acesteia.
CAUZELE
- DGETS are prea multe funcții ce implică logistică și gestionare, ce face
ca să devieze de la misiunea sa, cea de a asigura calitatea procesului de
educație;
- Dublarea funcțiilor între preturile de sector și direcțiilor de sector ale
DGETS;
- Transparența în acțiuni a funcționarilor;
- Responsabilitatea în derularea activităților și utilizarea bunilor publice;
- Lipsa informațiilor publice și digitalizarea proceselor în cadrul DGETS.
SCOPUL
Asigurarea calității procesului educațional în municipiul Chișinău, prin
asistarea autoritățile publice locale în reorganizarea DGETS.
MĂSURI DE INTERVENȚIE
1. Reorganizarea Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, prin
lichidarea Direcțiilor educație de sector;
2. Funcțiile tehnice - întreținere și pregătirea pentru sezonul rece,
lucrări inginerești - să fie transferate la preturi, celelalte de achiziții și
contabilitate la DGETS.
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