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Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului  

nr. 585 din 24 iulie 2017 

------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 585 din 24 iulie 2017 „Cu 

privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe 

meserii, specialități și domenii generale de studii în instituțiile de învățămînt 

profesional tehnic și superior pentru anul de studii 2017-2018” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.274-276, art.699), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) la poziția „Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică” (cod 

1013), cifra 340 din coloana 3 se substituie cu cifra 365, iar cifra 275 din 

coloanele 4 și 6 se substituie cu cifra 300; 

 

2) la poziția „Bucătar” (cod 1013002), cifra 300 din coloana 3 se substituie 

cu cifra 325, iar cifra 275 din coloanele 4 și 6 se substituie cu cifra 300;  

 

3) la poziția „Construcții și inginerie civilă” (cod 732), cifra 1020 din 

coloanele 3, 4 și 6 se substituie cu cifra 995; 

 

4) la poziția „Asamblor montator profile aluminiu şi geam termopan” (cod 

732002), cifra 100 din coloanele 3, 4 și 6 se substituie cu cifra 75. 

 

2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi 

suportate din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate. 
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3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării şi a Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecţiei Sociale.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Stela Grigoraş 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA DE ARGUMENTARE

La proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.l 

la Hotărîrea Guvernului nr. 585 din 24 iulie 2017

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.l la 

Hotărîrea Guvernului nr. 585 din 24 iulie 2017 este elaborat de către Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării în vederea asigurării accesului la studii a elevilor 

pe principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia.

Argument: Modificarea Planului de admitere (comanda de stat) cu finanţare 

de la bugetul de stat în învăţământul profesional tehnic secundar pentru anul de 

studii 2017-2018, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 24 iulie 2017 

prin înlocuirea a 25 de locuri de la meseria “Asamblor montator profile aluminiu şi 

geam termopan, cod 732002”, către meseria “Bucătar, cod 1013002”, la programe 

de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED) în baza studiilor 

gimnaziale pentru instruire într-o meserie (2 ani), rezultă din cererea bucătarilor 

calificaţi pe piaţa forţei de muncă şi foarte multe solicitări de formare profesională 

iniţială în domeniul dat din partea absolvenţilor de gimnazii, preponderent din 

zonele rurale.

La 07 septembrie 2017, a fost recepţionată scrisoarea nr. 183 din 07.09.2017 a 

Şcolii Profesionale or. Cupcini, r-nul Edineţ în care se reflectă situaţia unui surplus 

de elevi la meseria ’’Bucătar”. La 11 septembrie 2017, prin demersul nr. 186, 

instituţia de învăţământ prezintă lista elevilor, precum şi „intervine de-a rezolva 

doleanţele elevilor”.

Menţionăm că, în perioada admiterii alte demersuri referitoare la subiect nu

au fost transmise de către instituţia de învăţământ în adresa ministerului.
» »

La data de 12 septembrie 2017 cu numărul de înregistrare 08-2746/17 părinţii 

elevilor (25 de semnături) au depus către Cancelaria de Stat petiţia cu referire la 

soluţionarea problemei în cauză.

Beneficiari: 25 de elevi, preponderent din mediul rural (23 de elevi) care au 

solicitat limba rusă de instruire.

Fundamentarea financiară. Modificarea Planului de admitere poate fi 

realizată, fără alocarea mijloacelor financiare suplimentare prin excluderea a 25 de 

locuri pentru admitere de la meseria 732002 Asamblor montator profile aluminiu 

şi geam termopan, pentru care nu au fost completate 50 la sută din numărul de 

locuri alocate.

Menţionăm că conform Regulamentului privind finanţarea în bază de cost per 

elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Hotărîrea



Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr. 338-341, art. nr: 

1180) programul de formare profesională tehnică secundară „Bucătar” se referă la 

categoria de cost C (coeficient-1,15), iar programul de formare profesională 

tehnică secundară „732002 Asamblor montator pro file aluminiu şi geam termopan” 

se referă la categoria de cost D (coeficient-1,20).

Impact: Formarea profesională de calitate a beneficiarilor de servicii 

educaţionale, relevantă cerinţelor pe piaţă, accesibilă, orientată pe carieră, în 

concordanţă cu priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2012-

2020” .

Ministru Monica BABUC

V. Condruc 022 234500


	Hotarire.pdf
	Nota.pdf



