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Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt  

pentru anul de studii 2018-2019 

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

 

În scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de 

învăţămînt de toate nivelurile pentru anul de studii 2018-2019, al asigurării 

implementării prevederilor prevăzute în titlurile X şi XI din Codul educaţiei al 

Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, 

ale art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 397-399, art. 703), cu modificările și completările ulterioare, și ale 

art. 4 alin. (1) lit. h), alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 

2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 29-31, art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se dispune ministerelor care au în subordine instituții de învățămînt, 

autorităților administrației publice locale şi Comitetului executiv al unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia: 

1) să asigure finalizarea, pînă la 24 august 2018, a lucrărilor de pregătire 

pentru anul de studii 2018-2019 a instituţiilor de învăţămînt și a căminelor aflate 

în gestiune; 

2) să asigure funcţionalitatea instituţiilor de învăţămînt din subordine pe 

tot parcursul anului de studii 2018-2019 prin crearea condiţiilor igienico-sanitare 

şi prevenirea situațiilor de risc pentru viața și sănătatea copiilor şi angajaţilor; 

3) să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt 

privind completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art. 51 din Codul 

educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, pentru a asigura 

utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice; 

4) să întreprindă măsurile necesare în scopul: 

a) şcolarizării obligatorii a tuturor copiilor în vîrstă de 7-16 ani; 
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b) organizării alimentaţiei elevilor claselor I-IV, a celor din familiile 

socialmente vulnerabile şi a elevilor claselor V-XII ale instituţiilor de învăţămînt 

secundar din raioanele de est ale Republicii Moldova şi din municipiul Bender 

aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi a 

altor categorii de elevi, în conformitate cu prevederile actelor normative în 

vigoare; 

c) asigurării gratuite cu manuale a elevilor claselor I-IX şi a elevilor 

claselor X-XII din familiile socialmente vulnerabile în proporţie de 10% din 

numărul total al elevilor din învățămîntul liceal, în instituțiile de învățămînt de 

toate tipurile (conform prevederilor pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 

22 decembrie 2015 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor” şi ale 

Deciziei Curţii Constituţionale nr. 7 din 16 februarie 2017); 

d) completării fondului de carte al bibliotecilor şcolare; 

e) asigurării funcţionării eficiente a reţelei instituţiilor de învăţămînt 

general ai căror fondatori sînt, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi 

performanţă; 

f) asigurării transportării gratuite a elevilor şi a cadrelor didactice la şi de 

la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale pe distanţe ce depăşesc 2 km; 

g) incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale, prin abordarea 

individualizată, determinarea formei de incluziune, evaluarea complexă şi 

reevaluarea elevului cu cerinţe educaţionale speciale, al asigurării condiţiilor de 

ordin ambiental (crearea condiţiilor de transport, de acces, igieno-sanitare 

speciale în instituţii ş.a), precum și al oferirii serviciilor educaţionale în funcţie 

de necesităţile individuale ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

5) să informeze Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pînă la 

28 august 2018, despre gradul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt din 

subordine pentru începutul noului an de studii; 

6) să realizeze, pînă la 3 septembrie 2018:  

a) asigurarea asistenţei metodice pentru buna desfășurare a procesului 

educaţional în anul de studii 2018-2019, în conformitate cu actele normative în 

vigoare, avînd ca bază curriculumul național aprobat de Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; 

b) întreprinderea măsurilor de rigoare pentru asigurarea instituţiilor de 

învăţămînt cu cadre didactice.  

 

2. Ministerul Finanţelor, Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia și autorităţile administraţiei publice locale, pe măsura încasării 

veniturilor la bugetele respective, în baza contractelor încheiate şi înregistrate în 

modul stabilit şi a ordinelor de plată prezentate de instituţiile publice la 

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor: 

1) vor asigura finanţarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de învăţămînt 

pentru noul an de studii, a achiziţionării de combustibil, a consumului de energie 

electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest 

scop; 
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2) vor asigura finanţarea, pe bază de cost standard per elev, a instituţiilor 

de învăţămînt primar și secundar general din subordine. 

 

3. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va generaliza informaţia 

despre rezultatele pregătirii instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2018-

2019 și o va prezenta Guvernului pînă la 5 septembrie 2018. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

  



Notă de argumentare
la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire fa pregătirea instituţiilor de 

învăţământ pentru anul de studii 2018-2019"

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la pregătirea instituţiilor de 
învăţământ pentru anul de studii 2018-2019" a fost elaborat de Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Finanţelor.

Elaborarea Proiectului propus este dictată dc necesitatea:
- identificării şi utilizării eficiente a surselor bugetare pentru pregătirea 

instituţiilor dc învăţământ către noul an dc studii;
- creării condiţiilor optime pentru desfăşurarea cu succes a procesului 

educaţional în instituţiile de învăţământ în noul an şcolar 2018-2019, în condiţiile 
social-economice actuale, în contextul promovării reformelor în sistemul 
educaţional;

- asigurării condiţiilor igieno-sanitare şi prevenirii situaţiilor de risc pentru 
viaţa şi sănătatea copiilor şi angajaţilor în instituţiile dc învăţământ.

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cit privire la pregătirea instituţiilor de 
învăţământ pentru anul de studii 2018-2019" a fost elaborat în scopul realizării 
prevederilor Codului educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, privind asigurarea 
organizării în termenele stabilite a procesului dc pregătire a instituţiilor de 
învăţământ de toate nivelurile pentru noul an dc studii 2018-2019.

Proiectul prevede realizarea unui şir dc acţiuni care vor contribui la asigurarea 
bazei materiale şi didactice, asigurarea condiţiilor igieno-sanitare, pregătirea 
instituţiilor către perioada rece a anului, restructurarea reţelei instituţiilor dc 
învăţământ, asigurarea transportării gratuite a elevilor şi cadrelor didactice la şi de 
la instituţiile dc învăţământ în localităţile rurale, incluziunea elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale (CES), crearea căilor de acces în edificii şi altor condiţii 
pentru aceşti elevi. Va fi asigurată alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV, a 
celor din familiile socialmente vulnerabile şi a elevilor claselor V-XII ale 
instituţiilor de învăţământ general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi 
municipiul Bender, din subordinca Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 
Vor 11 asiguraţi gratuit cu manuale elevii claselor l-IX şi copiii claselor X-XII din 
familiile social vulnerabile, în proporţie de 10% din numărul total al elevilor din 
învăţământul liceal, în instituţiile de învăţământ de toate tipurile (conform 
prevederilor pct. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 „Cu 
privire la asigurarea cu manuale a elevilor’', deciziei Curţii Constituţionale nr. 7 
din 16 februarie 2017 şi a ordinului Ministerului Educaţiei nr.397 din 24.05.2017).



Pentru anul de studii 2018-2019 necesarul de cadre didactice în instituţiile de 
învăţământ din republică constituie 2032 cadre. în anul 2018 vor absolvi instituţiile 
de învăţământ superior, specialităţi pedagogice - 725 absolvenţi, şi instituţiile de 
învăţământ profesional poslsecundar (colegii pedagogice) - 147 absolvenţi. Se 
preconizează soluţionarea parţială a problemei deficitului de cadre în instituţiile de 
învăţământ. Totodată, în situaţia creată, pentru asigurarea realizării procesului 
educaţional în instituţii, MLCC propune autărităţilor APL, conducătorilor 
instituţiilor de învăţământ secundar general următoarele măsuri;

- asigurarea şcolilor cu cadre didactice calificate, inclusiv, recalificarea pentru 
diferite discipline şcolare cu achitarea de la bugetul de stat;

- utilizarea serviciilor profesorilor din alte localităţi, cu compensarea 
cheltuielilor de către APL pentru deplasarea acestora (cu transportul propriu, 
public, arendat ş.a.), către instituţii dc învăţământ, conform necesităţilor.

Pentru sistemul dc educaţie, în anul 2018 au fost aprobate mijloace financiare 
în sumă dc 9.831.624,9 mii Ici. Pentru realizarea măsurilor menţionate, instituţiile 
de învăţământ, în coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul 
învăţământului şi direcţiile raionale/municipale de finanţe, vor utiliza mijloacele 
bugetului calculat pe bază de cost standard per elev, aprobat pentru anul fiscal 
2018. Suplimentar vor fi utilizate şi mijloacele financiare care au rămas în sold la 
finele anului bugetar 2017.

In instituţiile de învăţământ superior, centrele de excelenţă, colegii şi şcoli 
profesionale sc vor utiliza mijloacele bugetelor instituţiilor respective.

în cadrul procesului de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru anul de 
studii 2018*2019, pe parcursul verii vor 11 încheiate contracte de achiziţionare a 
cantităţilor necesare de combustibil solid pentru perioada rece a anului, sc va 
realiza stocarea cărbunelui în măsura disponibilităţii la bazele de aprovizionare.

Buna pregătire a instituţiilor de învăţământ va contribui la asigurarea calităţii 
învăţământului în anul dc studii 2018*2019. ,

JVIonica BA BUC,

Ministru
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