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 Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului  Cu privire la aprobarea Regulamentului, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei 

 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei este 

elaborat de Ministerul Educației (în continuare – Ministerul). 

Elaborarea proiectului prenotat este determinată de necesitatea racordării cadrului 

normativ la prevederile Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 și ale Strategiei 

Naționale de Descentralizare, privind delimitarea competențelor în sectorul educației, 

consolidarea autonomiei instituționale, aplicarea unei noi terminologii etc. 

 

Scopul proiectului constă în aprobarea unui nou Regulament de organizare și 

funcționare a Ministerului Educației (în continuare – Regulamentul), a unei noi 

structuri a aparatului central al Ministerului, a efectivului necesar pentru realizarea 

funcțiilor atribuite în prezent Ministerului, precum și a listelor actualizate ale 

autorităților și instituțiilor din subordine și ale întreprinderilor monitorizate de 

Minister. 

 

Pornind de la prevederile Codului educației, ale Strategiei Naționale de 

Descentralizare, Regulamentul prevede  stabilirea/precizarea funcțiilor și atribuțiilor 

Ministerului, în raport cu noile demersuri manageriale privind organizarea și 

funcționarea instituțiilor de învățămînt în condiții de autonomie instituțională sporită, 

a organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului, care, prin Hotărîrea de 

Guvern nr.404 din 16 iunie 2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului 

şi a structurii-tip a acestuia, activează în condițiile unui nou regulament și a unei noi 

structuri de organizare și funcționare, a Inspectoratului Școlar Național, creat prin 

Hotărîrea de Guvern nr.898 din 27 octombrie 2014 Cu privire la Inspectoratul Școlar 

Național. 

Conform Codului educației,  Ministerul este învestit cu unele funcții noi, care 

necesită consolidarea capacităților prin crearea unor subdiviziuni noi, dar și prin 

completarea unor subdiviziuni cu personal.  

Astfel, odată cu a) lichidarea contabilității centralizate din subordinea Ministerului 

Educației și preluarea de aparatul central al Ministerului a activităților legate de 

finanțarea măsurilor extrașcolare (olimpiade republicane și internaționale, concursuri 

naționale și internaționale), atestarea cadrelor didactice etc., b) finanțarea, începînd cu 

1 ianuarie 2016,  a cheltuielilor instituționale din cadrul sectorului 23 „Știința și 

inovarea” prin intermediul Ministerului Educației, c) asigurarea repartizării limitei 

sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale bugetului public național și pe 

autorități publice centrale, inclusiv determinarea transferurilor cu destinație specială de 
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la bugetul de stat la bugetele locale, atribuțiile Ministerului s-au lărgit esențial, 

Direcția generală economie, patrimoniu și finanțe urmînd a fi restructurată în 3 

subdiviziuni autonome cu un efectiv total de 28 de unități, inclusiv 10 unități 
suplimentare la cele existente în prezent pe dimensiunile respective: 

- Direcția managementul finanțelor și reformelor economice în învățămînt – 14 

unități de personal; 

- Direcția evidență contabilă și rapoarte financiar-bugetare – 10 unități de 

personal; 

- Secția patrimoniu, achiziții publice, investiții și exploatare – 4 unități de 

personal. 

 

Necesită a fi fortificată și Direcția învățămînt superior (cel puțin cu o unitate de 

personal), deoarece, odată cu intrarea în vigoare a Codului educației, și pe această 

dimensiune au apărut noi atribuții: 
a) introducerea noului ciclu universitar – studii superioare de doctorat, ciclul III 

(elaborarea planului de admitere național, organizarea concursului granturilor 

doctorale, repartizarea planului de admitere de la buget pe ministere/școli doctorale, 

finanțarea doctoratului și organizarea școlilor doctorale etc.); 

b) conferirea titlurilor științifico-didactice; 

c) promovarea la Guvern a actelor normative  ce țin de autorizarea provizorie a 

instituțiilor de învățămînt superior și a programelor acestora; 

d) promovarea rezultatelor evaluărilor externe organizate de către ANACIP; 

e) asigurarea funcționalității Consiliului de Etică și Management; 

f) monitorizarea concursurilor de alegere a rectorilor etc. 

 O componentă indispensabilă a activității Ministerului a devenit organizarea și 

gestionarea cercetării universitare, inclusiv finanțarea cercetării în învățămîntul 

superior, organizarea concursului proiectelor de cercetare, organizarea  expertizei 

proiectelor de cercetare, monitorizarea implementării  proiectelor de cercetare, 

dezvoltarea structurii de cercetare universitară etc. Pentru asigurarea exercitării acestor 

atribuții, a devenit necesară crearea unei noi subdiviziuni Secția cercetare, cu 4 unități 
de personal. 

Reformele demarate în învățămîntul profesional tehnic, prevăzute de Codul 

educației și promovate prin Hotărîrile de Guvern nr. 97 din 1 februarie 2013 Cu 

privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe 

anii 2013-2020 și nr. 230 din 4 mai 2015 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 

2015-2020, necesită consolidarea capacităților Direcției învățămînt profesional tehnic 

prin suplimentarea cu 2 unități a efectivului de personal, care urmează să asigure: 

a) raționalizarea rețelei instituțiilor de învățămînt profesional tehnic; 

b) elaborarea de Curricula pentru meserii şi specialităţi,  conform Cadrului 

Național al Calificărilor (CNC); 
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c) funcţionalitatea Centrelor de excelenţă, instituţii, cărora le revin mult mai multe 

funcţii decît şcolilor profesionale şi colegiilor; 

d) externalizarea modului de susţinere a examenului de calificare, după modelul 

examenului de bacalaureat din învăţămîntul liceal etc. 

 

Actualmente, în Minister nu există o structură, care s-ar ocupa de CNC, în 

conformitate cu art. 97 al Codului educației, care prevede elaborarea CNC atît pentru 

învățămîntul profesional tehnic, cît și pentru învățămîntul superior, în corespundere cu 

Cadrul European al Calificărilor și necesarul de calificări pe piața națională și 

europeană a muncii. Astfel, numai pentru nivelul 3 de învățămînt, conform Hotărîrii de 

Guvern nr.425 din 3 iulie Cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională și al meseriilor/profesiilor, urmează a fi elaborate circa 262 de calificări 

profesionale, iar pentru nivelurile 4 şi 5, conform Hotărîrii de Guvern nr. 853 din 14 

decembrie 2015 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar - circa 140 de calificări. În învățămîntul 

superior sunt necesare circa 200 de calificări pentru nivelul 6, Licență și circa 400 de 

calificări pentru nivelul 7, Masterat. Pentru satisfacerea necesităților respective e 

necesară crearea Secției calificări cu un efectiv de 4 unități de personal. 

 

Prioritățile de reformă din învățămîntul general devenind imperative (necesitatea 

revizuirii și modernizării curricula, asigurarea managementului participativ în 

administrarea sistemului de învățămînt, asigurarea învățămîntului în limbile 

minorităților naționale, dezvoltarea/modernizarea învățămîntului preșcolar etc.) impun 

o nouă structurare a funcțiilor și pe acest segment, fiind necesară crearea unei Direcții 
generale învățămînt general cu un efectiv de 21 de unități de personal, avînd în 

componența sa următoarele subdiviziuni: Direcția politici curriculare, Direcția 

management educațional, Serviciul învățămînt în limbile minorităților naționale și 

Serviciul învățămînt preșcolar. 

Odată cu crearea Inspectoratului Școlar Național, a devenit inoportun Serviciul 

inspecție școlară din actuala structură a aparatului central al ministerului, cele 2 unități 
urmînd a fi redistribuite noii Direcții generale învățămînt general. 

 

Oportunitățile, actuale și de perspectivă, de asistență externă pentru sectorul 

educației, precum și necesitatea de gestionare eficientă a acesteia, condiționează 

instituirea unei unități de personal în cadrul Direcției relații internaționale și integrare 

europeană, cu atribuții privind gestionarea proceselor de atragere, administrare și 

utilizare eficientă a asistenței externe în sector. 

 

Cu un volum mare de activitate se confruntă actuala Secție juridică din cadrul 

Ministerului, fapt ce determină modificarea statutului acestei subdiviziuni în Direcție 

juridică și majorarea cu o unitate a efectivului de personal. 
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Luînd în considerare tendințele existente de descentralizare în sectorul educației, 

crearea a mai multor structuri administrative în sistemul educațional, preluarea de către 

Ministerului Educației a responsabilităților de elaborare, executare și monitorizare a 

bugetului pe întregul domeniu al educației, crearea condițiilor de autonomie financiară 

pentru instituțiile de învățămînt și, respectiv, majorarea responsabilității manageriale, 

și în scopul asigurării eficacității sistemului de management financiar și control, 

atribuțiile unității de audit intern urmează a fi lărgite în cadrul unei Secții audit intern 

cu 4 unități de personal, avînd următoarele sarcini: 

a) audit operațional – efectuarea auditului proceselor operaționale din cadrul 

aparatului Ministerului și al instituțiilor din subordine (accentul va fi pus pe auditul de 

performanță, inclusiv examinarea utilizării resurselor pentru a determina dacă sunt 

utilizate în cel mai economic, eficient şi eficace mod pentru îndeplinirea obiectivelor 

entităţii publice); 

b) audit financiar – efectuarea auditului intern al principalelor fluxuri financiare 

din cadrul aparatului Ministerului și al instituțiilor din subordine (accentul va fi pus pe 

evaluarea funcționării adecvate şi eficiente a procedurilor de control intern aferente 

sistemelor financiare din cadrul instituțiilor de învățămînt); 

c) audit IT – va fi o prioritate pentru evaluarea sistemelor informaționale a 

proceselor auditate; de asemenea, se va efectua auditul intern al sistemelor 

informaționale complexe, la etapele de planificare, elaborare, implementare, pentru a 

evita irosirea mijloacelor publice pentru sisteme neutilizabile și/sau nefuncționale. 

 

În contextul integrării sistemului de învățămînt național în spațiul european al 

educației, corelării sistemelor educaționale în plan internațional, volumul serviciilor de  

autentificare a actelor de studii și recunoaștere a calificărilor a sporit considerabil, 

capacitățile structurii respective din cadrul Ministerului necesitînd a fi consolidate prin 

suplinirea cu o unitate a personalului acesteia. 

 

Pentru sporirea eficienței administrative, în locul actualului Serviciu secretariat și 

logistică, urmează să se instituie Secția suport administrativ și logistic (secretariat, 

arhivă, șoferi) cu  6 unități de personal. 

 

Atribuțiile ce țin de formarea continuă fiind preluate de alte subdiviziuni ale 

Ministerului, efectivul Direcției resurse umane se reduce cu o unitate de personal, 

unitatea respectivă urmînd a fi redistribuită noii Secții suport administrativ și logistic. 

 

În total, pornind de la necesitățile stringente expuse mai sus și în scopul asigurării 

funcționalității Ministerului Educației în noile condiții impuse de Codul educației, 

capacitățile Ministerului necesită a fi consolidate prin completarea suplimentară a 

efectivului actual cu 31 de unități de personal, inclusiv: 9 unități – funcții publice de 

conducere; 19 unități – funcții publice de execuție; 1 unitate – personal de deservire 

tehnică ce asigură funcționalitatea autorității publice; 2 unități – funcții de  personal 

auxiliar. Promovarea proiectului reclamă cheltuieli suplimentare de personal, care sînt 

estimate la 2988.5 mii lei anual (proiectul Schemei de încadrare a personalului 
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autorităţii publice pentru anul 2016 și Calculul fondului anual de salarizare se 

anexează).  

Cheltuielile estimate vor fi acoperite din contul reorganizărilor și optimizărilor de 

personal din cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Educației și se vor încadra 

în limitele stabilite de cheltuieli de personal pentru Ministerul Educației în calitate de 

Autoritate Publică Centrală (Org 1).   

 

Regulamentul Ministerului Educației constituie o componentă a cadrului normativ 

de organizare și funcționare a autorităților administrative din sectorul educației, 

asigurînd funcționalitatea Ministerului în corelare cu funcțiile și atribuțiile stabilite în 

Codul educației și prevăzute în regulamentele altor autorități administrative din 

sectorul educației (Regulamentul Inspectoratului Școlar Național, Regulamentul 

Agenției Naționale de Evaluare și Examinare, Regulamentul-tip al organului local de 

specialitate în domeniul învățămîntului, regulamentele-tip de funcționare a instituțiilor 

de învățămînt). 

 

Aplicarea noului regulament și a noii structuri a aparatului central al Ministerului 

va asigura activitatea Ministerului în conformitate cu Codul educației, implementarea 

în sector a prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare, instituționalizîndu-se 

competențele prevăzute de legislație, precum și îndeplinirea deplină și calitativă a 

funcțiilor și atribuțiilor ce revin Ministerului. 

 

Una dintre funcțiile de bază ale Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare 

(funcția de elaborare și implementare a curriculumului național pentru învățămîntul 

general) urmînd a fi transmisă aparatului central al Ministerului Educației, este 

necesară modificarea  Hotărîrii Guvernului nr.72 din 10.03.2015, în vederea excluderii 

din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Curriculum şi Evaluare a funcției și atribuțiilor respective, precum și  micșorării 

efectivului-limită al Agenției Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare cu 20 de unități. 
Menținerea numărului de 23 de unități de personal în cadrul Agenţiei Naţionale pentru 

Curriculum şi Evaluare, care își va schimba denumirea în Agenţia Naţională de 

Evaluare și Examinare, este în conformitate cu Statul de personal aprobat de 

Cancelaria de Stat și este necesară, pentru ca Agenția să poată realiza, pe lîngă 

atribuțiile de organizare a examenelor naționale, și atribuțiile de organizare și 

desfășurare a olimpiadelor și concursurilor școlare republicane și internaționale, 

selectare și pregătire a loturilor olimpice pentru participarea la olimpiadele 

internaționale și asigurare a deplasării membrilor loturilor olimpice la olimpiadele 

internaționale,  organizare  și desfășurare a unor evaluări pe bază de eșantion naționale 

și internaționale și analiză a rezultatelor acestor evaluări.  

Pe cale de consecinţă, urmează a fi modificată şi Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 

26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”. 

 

Ministru                                      Corina Fusu 
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REPUBLICA MOLDOVA 

 

GUVERNUL 

 

HOTĂRÎRE  

Nr. _____ din  _______________ 

 

 

cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită 

ale aparatului central al Ministerului Educaţiei 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

conform anexei nr. 1;  

structura aparatului central al Ministerului Educaţiei, conform anexei nr. 2; 

lista autorităţilor administrative subordonate Ministerului Educaţiei, conform 

anexei nr. 3; 

lista instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei, conform anexei nr. 4; 

lista instituţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educaţiei, 

conform anexei nr. 5; 

modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 

conform anexei nr. 6. 

 

2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Educaţiei 

în număr de 129 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

3.Cheltuielile legate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi 

acoperite din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate. 

 

4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 06 noiembrie 2009 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 

central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 

nr. 162, art. 721), cu completările ulterioare. 

 

Prim-ministru               Pavel Filip 

Contrasemnează: 

Ministrul educaţiei     Corina Fusu 

Ministrul finanțelor                                                Octavian Armașu 
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             Anexa nr. 1  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.______din_______________ 

 

 

 

 

Regulamentul  

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

 

I. Dispoziţii generale 
    

  Domeniul de aplicare a Regulamentului 

   1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a 

Ministerului Educaţiei. 

 

Statutul juridic al Ministerului Educaţiei 
2. Ministerul Educaţiei (în continuare – Ministerul) este organul central de 

specialitate al administraţiei publice care are în competenţa sa elaborarea, 

promovarea, monitorizarea implementării şi evaluarea impactului politicii 

naţionale în domeniul educaţiei. 

3. Ministerul este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă 

cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul 

stabilit. 

4. Adresa juridică a Ministerului: Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, MD-

2033, mun. Chişinău, Republica Moldova. 

 

Cadrul legal de activitate a Ministerului 
5. Ministerul este organizat şi funcţionează în baza Constituţiei Republicii 

Moldova, Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Codului educaţiei 

nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, Codului muncii al Republicii Moldova nr. 

154-XV din 28 martie 2003, altor legi şi hotărîri ale Parlamentului, decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor 

Guvernului, acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, 

precum şi în baza prezentului Regulament. 

 

II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului 
 

6. Misiunea Ministerului constă în elaborarea, promovarea, monitorizarea 

implementării şi evaluarea impactului politicii naţionale în domeniul educaţiei, 

determinarea orientărilor strategice de dezvoltare, modernizare continuă şi 

integrare a sistemului educaţional din Republica Moldova în sistemul european al 

învăţămîntului, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională de calitate 

şi la realizările ştiinţifice pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova pe parcursul 

întregii vieţi. 
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7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt: 

1) elaborarea şi promovarea politicilor de stat în domeniul educaţiei, 

formării profesionale şi cercetării din învăţămîntul superior; 

2) asigurarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea sistemului 

educaţional; 

3) conducerea, monitorizarea şi evaluarea sistemului naţional de educaţie şi 

de cercetare din învăţămîntul superior; 

4) analiza şi elaborarea prognozelor privind dezvoltarea instituţională a 

sistemului de învăţămînt, şcolarizarea, resursele umane şi activitatea financiară; 

5) gestionarea, în condiţiile legii, a programelor internaţionale de asistenţă 

financiară pentru susţinerea dezvoltării sistemului de învăţămînt şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale; 

6) colaborarea cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei 

publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă, în 

vederea realizării misiunii Ministerului şi implementării politicilor educaţionale; 

7) colaborarea internaţională în domeniul educaţiei şi reprezentarea 

intereselor statului în diferite organisme internaţionale, în conformitate cu tratatele 

internaţionale încheiate în domeniul educaţiei, în limitele împuternicirilor acordate 

de Guvern. 

8. Ministerul are următoarele atribuţii: 

1) determină orientările prioritare şi asigură planificarea strategică, analiza, 

monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor de politici naţionale 

(componenta Educaţie) şi sectoriale, examinarea impactului social, economic, 

financiar etc. al acestora; 

2) elaborează proiecte de acte legislative şi normative în domeniul educaţiei 

şi cercetării din învăţămîntul superior şi exercită controlul de stat asupra respectării 

acestora; 

3) aprobă Regulamentului-tip al instituției de învățămînt general; 

4) elaborează şi aprobă standardele educaţionale de stat şi Curriculumul 

naţional şi exercită, prin intermediul instituţiilor abilitate, controlul asupra 

realizării acestora; 

5) elaborează şi asigură implementarea Cadrului naţional al calificărilor; 

6) administrează Registrul Național al Calificărilor în Învățămîntul Superior; 

7) ia decizii privind recunoaşterea calificărilor în învăţămîntul profesional 

tehnic,  superior și pe tot parcursul vieții;  
8) face propuneri Guvernului de autorizare a funcționării provizorii, 

acreditare, neacreditare sau de retragere a dreptului de organizare a  unui program 

de studii sau de activitate a unei instituții de învățămînt superior, în baza 

rezultatelor evaluării efectuate de o agenție de asigurare a calității înregistrate la 

EQAR; 

9) acreditează instituțiile de învățămînt private; 

10) aprobă înființarea alternativelor educaționale; 

11) elaborează și aprobă criteriile generale de  admitere în învățămîntului 

profesional tehnic și superior; 

12) elaborează planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III; 
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13) organizează concursul granturilor doctorale în plan național; 

14) coordonează activitatea școlilor doctorale; 

15) realizează, prin intermediul autorităţilor administrative subordonate, 

conducerea, monitorizarea şi evaluarea sistemului naţional de educaţie; 

16) efectuează estimări şi analize ale indicatorilor de randament economic şi 

performanţă ai sistemului naţional de educaţie şi le face publice  pe pagina web a 

Ministerului; 

17) analizează și prognozează dezvoltarea instituțională a sistemului 

național de învățămînt,  școlarizarea, resursele umane și a activitatea financiară; 

18) aprobă procedurile de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere din 

învăţămînt, în vederea conferirii sau confirmării gradelor didactice şi gradelor 

manageriale, şi asigură controlul respectării acestora; 

19) elaborează și aprobă cadrul normativ cu privire la personalizarea 

automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățămîntul 

general, profesional tehnic, superior și pentru furnizorii de formare a adulților; 

20) gestionează programele şi proiectele naţionale şi organizează achiziţii 

publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru sectorul educaţional în cadrul  

programelor naţionale; 

21) aprobă manualele şi materialele didactice care urmează a fi utilizate în 

sistemul de învăţămînt general; 

22) elaborează şi înaintează Guvernului spre aprobare pachetul standard de 

servicii educaționale în  învățămîntul general; 

23) propune anual formula de alocare a transferurilor cu destinație specială 

de la bugetul de stat la bugetele locale, pentru instituțiile de educație 

antepreșcolară și preșcolară, de învățămînt primar, gimnazial, liceal și extrașcolar; 

24) elaborează şi aprobă formatele actelor de studii;  

25) avizează Carta Universitară; 

26) constituie Consiliul de Etică şi Management și coordonează activitatea 

acestuia; 

27) elaborează planul strategic de cheltuieli pentru sistemul naţional de 

educaţie şi cercetare universitară, în colaborare cu autorităţile administrației 

publice centrale şi locale, și îl prezintă, după caz, pentru generalizare, autorităților 

responsabile; 

28) elaborează proiectul bugetului de stat pentru instituţiile de învăţămînt şi 

cercetare din subordine; 

29) elaborează, în comun cu autorităţile interesate, şi aprobă normele de 

personal, de muncă şi de finanţare a sistemului naţional de educaţie; 

30) coordonează şi monitorizează activitatea financiară a instituţiilor publice 

de învăţămînt din subordine; 

31) încheie contracte cu rectorii pentru accesarea mijloacelor financiare 

publice;  

32) formulează, de comun acord cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, propuneri de perfecţionare a remunerării personalului didactic şi a altor 

categorii de personal din sistemul de învăţămînt; 
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33) elaborează și prezintă Guvernului acte normative de conferire a titlurilor 

științifico-didactice, precum și de  ocupare a funcțiilor științifico-didactice; 

34) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în instituțiile de 

învăţămînt superior din subordine, precum și în domeniul ştiinţelor educaţiei; 

35) coordonează activitatea de formare iniţială şi continuă a cadrelor 

didactice şi de conducere din învăţămînt; 

36) angajează, prin concurs, şi eliberează din funcţie directorii instituţiilor 

publice de învăţămînt special şi profesional tehnic, precum şi directorii instituţiilor 

publice de învăţămînt de subordonare republicană; 

37) adresează autorităţilor administrației publice locale propuneri 

argumentate de încetare a raporturilor de serviciu/muncă a unor şefi ai organelor 

locale de specialitate în domeniul învăţămîntului sau a unor directori ai instituţiilor 

de învăţămînt; 

38) iniţiază şi încheie acorduri internaționale de colaborare în domeniul 

educaţiei şi cercetării, în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

39) autorizează și monitorizează activitatea voluntarilor din străinătate, care 

prestează servicii educaționale, precum și a organizațiilor necomerciale, care 

implementează diverse proiecte și programe internaționale în cadrul sistemului 

național de educație, în conformitate cu legislația în vigoare; 

40) organizează procesul de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii, 

eliberate de instituţiile de învăţămînt din străinătate; 

41) negociază şi semnează convenţiile colective din domeniul 

învăţămîntului; 

42) asigură gratuit cu materiale didactice și manuale copiii și elevii în modul 

stabilit de actele normative în vigoare; 

43) organizează concursuri, tabere de profil, simpozioane și alte activități 
specifice sectorului educațional; 

44) coordonează acțiunile de sprijinire a elevilor și studenților capabili de 

performanțe înalte; 

45) repartizează absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și 

postsecundar pedagogic pentru încadrare în cîmpul muncii; 

46) propune candidaturi pentru conferirea distincţiilor de stat; 

47) elaborează şi  publică pe pagina sa web raportul anual de  activitate al 

Ministerului Educației; 

48) asigură planificarea, crearea şi menţinerea în stare funcţională  a 

Sistemului Informaţional Automatizat al Educaţiei;  

49) asigură actualizarea periodică şi controlează corectitudinea informaţiilor 

introduse în  Sistemul Informaţional Automatizat al Educaţiei; 

50) cooperează cu organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului 

și instituțiile de învățămînt, în vederea consolidării rețelelor de instituții de 

învățămînt, elaborarea și valorificarea bugetelor instituțiilor de învățămînt, 

formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale etc.;  

51) exercită şi alte atribuţii stabilite de legislaţie şi Regulamentul său de 

organizare şi funcţionare. 
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9. Pentru exercitarea atribuţiilor în sfera de competenţă, Ministerul Educației 

poate constitui consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative.  

10. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi: 

1) să iniţieze şi să prezinte Guvernului proiecte privind perfecţionarea 

legislaţiei în domeniile de competenţă; 

2) să solicite, în modul stabilit de lege, de la ministere, alte autorităţi 

administrative centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii, 

întreprinderi şi instituţii rapoarte, date statistice şi informaţii vizînd problemele din 

sfera sa de competenţă; 

3) să solicite Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul 

Profesional evaluarea calității unor programe și instituții, ofertante de programe de 

formare profesională în învățămîntul profesional tehnic, superior și de formare 

continuă; 

4) să instituie organe desconcentrate în teritoriu cu funcţii de gestionare 

administrativă a învăţămîntului; 

5) să propună, în modul stabilit de lege, înfiinţarea, reorganizarea sau 

lichidarea instituţiilor de învăţămînt publice de subordonare republicană; 

6) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe 

consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă; 

7) să efectueze studii de documentare în instituţiile publice şi private de 

învăţămînt de toate tipurile şi nivelurile, precum şi în instituţiile de cercetare 

subordonate; 

8) să negocieze şi să încheie, în modul legal stabilit şi în limitele 

competenţelor sale, acorduri şi protocoale de colaborare în domeniul educaţiei.  

 

III. Organizarea activităţii Ministerului 

 

Conducerea Ministerului 
11. Ministerul îşi organizează activitatea în baza principiilor transparenţei în 

procesul decizional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile 

adoptate în limitele lor de competenţă.  

12. Conducerea Ministerului este exercitată de ministru, numit în/şi eliberat 

din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

13. Ministrul educaţiei: 

1) exercită conducerea Ministerului, avînd calitatea de autoritate bugetară; 

2) poartă răspundere pentru realizarea politicii de stat în domeniul educaţiei 

şi pentru îndeplinirea atribuţiilor Ministerului; 

3) asigură executarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, legilor, 

hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, care vizează domeniul 

educaţiei; 

4) reprezintă Ministerul în raporturile cu organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice şi ale administraţiei publice locale, cu alte persoane juridice, 

precum şi în relaţiile internaţionale;  
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5) organizează activitatea Ministerului şi delimitează atribuţiile 

viceminiştrilor, ale secretarului de stat şi ale conducătorilor subdiviziunilor interne 

ale aparatului central al Ministerului; 

6) prezidează şedinţele şi asigură realizarea hotărîrilor Colegiului 

Ministerului; 

7) operează, în statele de personal ale aparatului central al Ministerului, 

modificările determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a 

Ministerului, în limitele fondului de salarizare şi ale efectivului-limită  aprobat de 

Guvern; 

8) angajează şi eliberează, în modul stabilit de lege, personalul aparatului 

central al Ministerului, conducătorii autorităţilor administrative subordonate 

Ministerului, directorii instituţiilor publice de învăţămînt de subordonare 

republicană, precum şi directorii instituţiilor publice de învăţămînt special şi 

profesional tehnic; 

9) determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare sau de 

sancţionare a salariaţilor aparatului central al Ministerului, a conducătorilor 

autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordine, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

10) aprobă Regulamentul de funcţionare a Colegiului Ministerului, 

regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului, 

statutele sau regulamentele instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, alte acte 

normative; 

11) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Ministerului, cu 

publicarea acestora, în modul stabilit, şi controlează executarea lor. În anumite 

cazuri, ministrul emite ordine în comun cu conducătorii altor organe centrale de 

specialitate ale administraţiei publice.  

14. Ordinele şi dispoziţiile emise de ministrul educaţiei sînt executorii pentru 

toate organele de conducere din învăţămînt, pentru instituţiile de învăţămînt de 

toate nivelurile, indiferent de tipul de proprietate, de organizarea juridică sau de 

subordonarea acestora, pentru instituţiile şi unităţile de formare continuă a cadrelor 

şi de cercetare ştiinţifică subordonate, pentru ministere şi alte autorităţi publice 

centrale care au în subordine instituţii de învăţămînt.  

15. Ministrul educaţiei este asistat de trei viceminiştri, numiţi în/şi eliberaţi 

din funcţie prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului.     

16. Viceminiştrii, secretarul de stat şi conducătorii subdiviziunilor aparatului 

central al Ministerului poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în 

sferele lor de competenţă, delimitate prin ordinul ministrului. 

17. Viceminiştrii: 

1) participă la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate 

a Ministerului în domeniile de care sunt responsabili; 

2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate a 

Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora pe domeniile de care sînt 

responsabili; 

3) propun ministrului iniţierea proiectelor de acte legislative şi normative în 

domeniile de care sunt responsabili; 
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4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului în cazul 

lipsei acestuia sau al imposibilităţii exercitării de către ministru a împuternicirilor 

sale, fapt despre care se înştiinţează Prim-ministrul; 

5) participă la şedinţele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în 

care sînt delegaţi de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie; 

6) la indicaţia ministrului, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu 

reprezentanţii societăţii civile şi cu persoanele fizice şi juridice din Republica 

Moldova şi din străinătate; 

7) exercită şi alte atribuţii delegate de către ministru. 

18. Secretarul de stat este numit în funcţie pe criterii de profesionalism, în 

conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, are statut de funcţionar public de conducere de nivel 

superior şi exercită următoarele atribuţii: 

1) asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi 

corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile aparatului central al 

Ministerului; 

2) asigură elaborarea calitativă a programelor şi planurilor Ministerului; 

3) elaborează şi propune căile de realizare a obiectivelor şi direcţiilor 

strategice de activitate a Ministerului; 

4) coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al Ministerului 

în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate a 

Ministerului; 

5) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de 

competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi 

conducătorii acestora; 

6) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale aparatului 

central al Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a 

Ministerului;  

7) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor 

strategice de activitate a Ministerului, precum şi raportarea privind implementarea 

acestora; 

8) urmăreşte executarea actelor legislative şi normative care au fost iniţiate 

de Minister; 

9) asigură elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, este 

responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerinţelor legale privind 

elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea 

acestora; 

10) asigură avizarea proiectelor de acte legislative şi normative care au 

tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte 

Ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice; 

11) exercită şi alte atribuţii de serviciu şi responsabilităţi încredinţate de 

ministru. 
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     Cabinetul ministrului 

19. În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul este asistat de cabinetul 

ministrului, cu statut de direcţie, care deserveşte activitatea conducătorului. 

 

Organul colegial al Ministerului 
20. În cadrul Ministerului funcţionează, în calitate de organ consultativ, 

constituit pe principii participative şi de reprezentare, Colegiul Ministerului, format 

din 17 membri, dintre care 2 cu vot consultativ, instituit prin hotărîre de Guvern. 

21. Preşedinte al Colegiului este ministrul educaţiei. Viceminiştrii sînt 

membri ai Colegiului din oficiu. Din componenţa Colegiului fac parte preşedintele 

comisiei parlamentare de specialitate, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt de 

diferite niveluri, ai organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului, ai 

sindicatelor de ramură, ai patronatului, ai tineretului studios şi ai societăţii civile. 

22. Colegiul îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului aprobat prin 

ordinul ministrului. Hotărîrile Colegiului se pun în aplicare prin emiterea de către 

ministru a ordinelor corespunzătoare. 

   

Structura Ministerului 
23. Structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului se 

aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului. 

 

Corespondenţa Ministerului 
24. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului îl are ministrul 

educaţiei. 

     25. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre 

viceminiştri sau altor persoane, în temeiul ordinului ministrului sau avînd 

împuternicire specială. 

     26. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală 

pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.  

 

Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru 
27. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor 

funcţii speciale, Ministerul, în calitate de organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi 

grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniul educaţiei. 

 

IV. Dispoziţii speciale 

 

28. Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de 

stat, în conformitate cu legislaţia. 

29. Structurile specializate aflate în subordinea şi/sau coordonarea 

Ministerului funcţionează în baza actelor normative de înfiinţare şi a 

regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare. 
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Anexa nr. 2  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.______din_______________ 

 

 

STRUCTURA 

aparatului central al Ministerului Educaţiei 

 

Conducerea  

Cabinetul ministrului (cu statut de direcție) 

Direcția generală învățămînt general: 

- Direcția politici curriculare 

- Direcția management educațional 

- Serviciul învățămînt în limbile minorităților naționale 

- Serviciul învățămînt preșcolar 

Direcția  învățămînt profesional tehnic 

Direcția învățămînt superior 

Secția cercetare 

Secția învățămînt pe tot parcursul vieții și formare continuă 

Secția calificări 

Direcția managementul finanțelor și reformelor economice în învățămînt 

Direcția evidență contabilă și rapoarte financiar-bugetare 

Secția patrimoniu, achiziții publice, investiții și exploatare 

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

Direcția relații internaționale, integrare europeană și asistență externă 

Direcția resurse umane 

Direcția juridică 

Direcția e-transformare și informatizare 

Secția audit intern 

Secția suport administrativ și logistic  

Serviciul autentificare a actelor de studii și recunoaștere a calificărilor 
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Serviciul comunicare și relații cu publicul 

 

Anexa nr. 3  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.______din_______________ 

 

 

Lista 

autorităţilor administrative subordonate Ministerului Educaţiei 

 

Agenţia Națională de Evaluare și Examinare 

Inspectoratul Şcolar Naţional 

 

 

  Anexa nr. 4  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.______din_______________ 

 

 

Lista 

instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei 

 

Institutul de Ştiințe ale Educaţiei 

Academia de Studii Economice a Moldovei 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Universitatea de Stat din Comrat 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Cahul 

Universitatea de Stat din Taraclia 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 

Centrul de excelenţă în construcţii 

Centrul de excelenţă în industria uşoară 

Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale 

Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor 

Centrul de excelenţă în transporturi 

Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău 

Colegiul de Ecologie din Chişinău  

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi  
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Colegiul Politehnic din Chişinău  

Colegiul Politehnic din Bălţi  

Colegiul Tehnologic din Chişinău  

Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău  

Colegiul de Construcţii din Hînceşti  

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi  

Colegiul Pedagogic „Alexandru cel Bun” din Călăraşi 

Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chişinău  

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Lipcani  

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei  

Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” din Soroca  

Colegiul Pedagogic „Mihail Ciachir” din Comrat 

Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul 

Şcoala Profesională nr.2, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr.3, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 4, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 5, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 6, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 7, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 9, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 10, mun. Chişinău 

Şcoala Profesională nr. 1, mun. Bălţi 

Şcoala Profesională nr. 3, mun. Bălţi 

Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi 

Şcoala Profesională nr. 5, mun. Bălţi 

Şcoala Profesională, or. Ocniţa 

Şcoala Profesională, s. Corbu, r-nul Donduşeni 

Şcoala Profesională, or. Cupcini, r-nul Edineţ 

Şcoala Profesională, or. Drochia 

Şcoala Profesională, or. Rîşcani 

Şcoala Profesională, or. Soroca 

Şcoala Profesională, or. Floreşti 

Şcoala Profesională, com. Cuhureştii de Sus, r-nul Floreşti 

Şcoala Profesională, com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei 

Şcoala Profesională, or. Teleneşti 

Şcoala Profesională, or. Rezina 

Şcoala Profesională, or. Orhei 

Şcoala Profesională, or. Ungheni 

Şcoala Profesională, or. Nisporeni 

Şcoala Profesională, or. Călăraşi 

Şcoala Profesională, or. Criuleni 

Școala Profesională, or. Briceni 

Școala Profesională, or. Glodeni 

Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău 

Școala Profesională nr.11, mun. Chișinău 
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Şcoala Profesională, or. Hînceşti 

Şcoala Profesională, or. Leova 

Şcoala Profesională, or. Cimişlia 

Şcoala Profesională, or. Căuşeni 

Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă 

Şcoala Profesională, nr. 1, or. Cahul 

Şcoala Profesională, nr. 2, or. Cahul 

Şcoala Profesională, mun. Comrat, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) 

Şcoala Profesională, or. Ceadîr-Lunga, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) 

Şcoala Profesională, or. Vulcăneşti, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) 

Centrul Republican pentru Copii şi Tineret 

Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie 

Centrul Naţional de Educaţie prin Artă 

Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, mun. Bălţi 

Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, or. Grigoriopol 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari 

Liceul Teoretic „Evrica”, or. Rîbniţa 

Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, mun. Bender 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Tiraspol 

Liceul-internat republican cu profil sportiv 

Gimnaziul Roghi, r-nul Dubăsari 

Gimnaziul Corjova, r-nul Dubăsari 

Casa de Copii, mun. Bălţi 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun. 

Bender 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. 

Cărpineni, r-nul Hînceşti 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun. 

Bălţi 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. 

Străşeni 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. 

Orhei 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. 

Leova 

Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. 

Ceadîr-Lunga 

Şcoala-internat sanatorială, s. Cinişeuţi, r-nul Rezina 

Şcoala-internat specială pentru copii surzi şi hipoacuzici, or. Cahul 

Şcoala-internat specială pentru copii hipoacuzici, s. Hîrbovăt, r-nul Călăraşi 

Şcoala-internat specială pentru copii orbi şi slab văzători, mun. Bălţi 

Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe poliomielită şi paralizie cerebrală, 
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or. Hînceşti 

Şcoala-internat auxiliară, s. Crihana Veche, r-nul Cahul 

Şcoala-internat auxiliară, s. Sărata-Galbenă, r-nul Hînceşti 

Şcoala-internat auxiliară, or. Rezina    

Şcoala-internat auxiliară, s. Corten, r-nul Taraclia 

Şcoala-internat auxiliară, s. Congaz, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) 

Şcoala-internat auxiliară, s. Grinăuţi-Moldova, r-nul Ocniţa 

 

Anexa nr. 5  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.______din_______________ 

Lista 

instituţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educaţiei 

 

      Institutul de Formare Continuă 

      Fondul Special pentru Manuale 

     Întreprinderea de Stat Hotelul “Zarea” 

     Întreprinderea de Stat Firma Comercială de Intermediere “Mold-Didactica” 

     Întreprinderea de Stat de Producere şi Comerţ “Didactica” 

     Întreprinderea de Stat Centrul Ştiinţific Metodic şi Editorial „Univers-

Pedagogic” 

     Revista „Noi” 

     Revista „Florile dalbe” 

      Revista „Alunelul” 

 

 

Anexa nr. 6  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.______din_______________ 

 

 

Modificările și completările 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 10.03.2015 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Curriculum şi Evaluare, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” se modifică şi 

se completează, după cum urmează: 

1) în titlu, cuprinsul hotărîrii şi al anexelor, sintagma „pentru Curriculum și 

Evaluare” se substituie prin sintagma „de Evaluare și Examinare”; 
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2) la punctul 3 al hotărîrii, numărul „43” se substituie cu  „23”; 

3) în Anexa nr. 1: 

 - la punctul 4, textul „unui curriculum naţional relevant şi eficient pentru 

toate instituţiile din învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, precum şi 

a” se exclude; 

 - la punctul 5, alineatul unu va avea următorul cuprins:  

 „1) organizarea eficientă şi administrarea corectă a olimpiadelor, 

concursurilor,  examenelor şi evaluărilor finale în învăţămîntul general”; 

 - la punctul 6, alineatul unu: 

 la litera a), cuvintele „curriculumul naţional şi” se exclud; 

 la litera c), cuvintele „de curriculumul naţional,” se exclud; 

 la litera g), cuvintele „a curriculumului şi” se exclud; 

 - la punctul  6, alineatul doi se exclude; 

 - la punctul  7: 

 în alineatul unu, cuvintele „curriculumul naţional şi” se exclud; 

 în alineatul doi, cuvintele „în curriculumul naţional,” se exclud; 

 în alineatul șase, textul „la implementarea curriculumului naţional şi la 

dificultăţile acestuia,” se exclude; 

 - la punctul  9, cuvintele „2 directori adjuncți” se substituie cu  cuvintele „un 

director adjunct”; 

 - la punctul  10: 

 în alineatul doi, textul „coordonării generale a procesului de elaborare, 

modernizare şi ameliorare permanentă a curriculumului naţional, al” se exclude; 

 în alineatul trei, cuvintele „directorilor adjuncţi” se substituie cu  cuvintele 

„directorului adjunct”; 

 - la punctul  11 cuvintele „unul din directorii adjuncţi” se substituie cu  

cuvintele „directorul adjunct”; 

 - la punctul  12 cuvintele „Directorii adjuncţi” se substituie cu  cuvintele 

„Directorul adjunct”; 

4) în Anexa nr. 2, sintagma „Serviciul resurse umane” se substituie cu  

sintagma „Serviciul resurse umane și administrativ”, iar sintagmele „Direcţia de 

dezvoltare curriculară în învăţămîntul gimnazial şi liceal” și „Direcţia de 

dezvoltare curriculară în educaţia timpurie şi învăţămîntul primar” se exclud. 
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2. În anexa nr. 1, capitolul al II-lea, secțiunea a II-a, litera h) din Hotărîrea 

Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011„Privind punerea în aplicare a unor 

acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 

1100), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Agenția Națională 

pentru Curriculum și Evaluare” se substituie cu sintagma „Agenția Națională de 

Evaluare și Examinare”. 

 

 

 


