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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 868/2014  

privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor  

de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea  

autorităţilor publice locale de nivelul al doilea 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost 

standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din 

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 930) se modifică după cum urmează: 

 

1) pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Educației”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

2) în anexa nr. 1:  

a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice 

formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 4, subpunctul 1) se completează cu litera e) cu următorul 

cuprins:  

„e) salarizarea suplimentară, ca rezultat al reducerii la 75% a normei 

didactice pentru cadrele didactice în primii trei ani de activitate pedagogică.”; 

c) punctul 5 se completează cu noțiunea „filială” cu următorul cuprins: 

„filială – instituție de învăţămînt de tip gimnaziu, care are un număr egal 

sau mai mic de 91 de elevi ponderați, care poate funcționa ca subunitate a unei 

unităţi de învăţămînt cu personalitate juridică, subordonată aceluiași executor de 

buget, în condiţiile legii.”; 

d) punctul 6:  

- la subpunctul 5), cifrele „0,82” se substituie cu cifrele „0,80”, iar cifrele 

„0,18” se substituie cu cifrele „0,20”; 
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- la subpunctul 6), textul „formularului nr. 3R-BL „Raport privind 

îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din 

bugetele locale”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 142 din 

25 octombrie 2010” se substituie cu textul „Raportului privind îndeplinirea 

planului de rețea, state și contingente în instituțiile de învățămînt primar și 

secundar general, aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și 

cercetării”; 

- la subpunctul 7), cifrele „0,75” se substituie cu cifrele „0,83”; 

e) punctul 7:  

- textul „(4) V= (A x N + B) x K + R + I” se substituie cu textul:  

„(4)  V = ((A x N + B) + (B1 x S1)) x K + R +I ”; 
 

- după textul „I – alocații repartizate unei instituții concrete din fondul 

educației incluzive” se introduce textul: 

„B1 –  normativul valoric pentru o filială, egal ca valoare cu parametrul B;  

S1 – numărul de filiale ale unei instituții”; 

- la subpunctul 1), textul „formularului nr. 3R-BL „Raport privind 

îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din 

bugetele locale”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 142 din 

25 octombrie 2010” se substituie cu textul „Raportului privind îndeplinirea 

planului de rețea, state și contingente în instituțiile de învățămînt primar și 

secundar general, aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și 

cercetării”; 

- la subpunctul 2), cifrele „0,75” se substituie cu cifrele „0,83”; 

f) punctul 11 se completează cu subpunctele 3) și 4) cu următorul cuprins: 

„3) instituțiile de învățămînt (gimnaziile) care vor avea un număr egal sau 

mai mic de 91 de „elevi ponderați” vor putea activa doar ca filială a unei 

instituții cu personalitate juridică; 

4) instituțiile de învățămînt cu filiale vor beneficia de normativul valoric 

pentru o instituție (parametrul B) în volum de 100% și pentru fiecare filială încă 

cîte 100% din volumul parametrului B1”; 

 

3) în anexa nr. 2: 

a) punctul 5 se completează cu subpunctul 11)  cu următorul cuprins:  

„11) compensarea cheltuielilor de transport al cadrelor didactice pentru 

deplasarea în instituțiile de învățămînt din altă localitate decît cea de reședință pe 

distanţe ce depăşesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice”; 

b) se completează cu punctul 51  cu următorul cuprins:  

„51.  În cazul în care numărul de „elevi ponderați” în instituție este mai 

mare decît de cel luat în calcul de Ministerul Finanțelor la calcularea bugetului, 

diferența se va acoperi din componenta unităţii administrativ-teritoriale.”; 

 

4) la punctul 9 din anexa nr. 3, cuvintele „Ministerul Educației” se 

substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”. 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția 

prevederilor punctului 1 subpunctul 2) litera d) liniuțele întîi și a treia și litera e) 

liniuța a patra, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

  



Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014

1. Autorul

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

în scopul punerii eficiente în aplicare a prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 
din 17 iulie 2014 privind instituţiile de învăţământ fără statut de persoană juridică (subunităţi ale unei 
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică) şi reglementarea financiară a acestora, modul de 
calcul al transferurilor categoriale de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ şi modul de raportare Ministerului 
Finanţelor, suportul oferit de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru inserţia profesională a 
cadrelor didactice din primii trei ani de activitate pedagogică, reducerea normei didactice pentru 
învăţământul primar de la 20 la 18 ore pe săptămână, precum şi soluţionarea unor probleme 
identificate, se propun mai multe modificări şi completări la Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 868 
din 08.10.2014.

Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 va ajusta cadrul 
normativ şi va asigura eficienţa punerii în aplicare a prevederilor Codului Educaţiei.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Nu necesită

4, Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Hotărârea Guvernului 868 din 08.10.2014 se va completa cu noţiunea de filială şi se va descrie modul 
de calcul al transferurilor categoriale pentru o instituţie de învăţământ de acest tip. Aceste completări 
vor asigura implementarea art. 21, punctul 7) din Codul Educaţiei în care se menţionează că ”La 
iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale, a autorităţilor administraţiei publice centrale, a 
instituţiilor publice şi cu acordul Ministerului Educaţiei, în funcţie de necesităţile locale, pot fi 
organizate structuri de învăţământ fără statut de persoană juridică, ca subunităţi ale unei unităţi de 
învăţământ cu personalitate juridică, acestea fiind subordonate aceluiaşi executor de buget, în 
condiţiile legii.”
Pentru punerea în aplicare a punctului 6, subpunctul 2) al Hotărârii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014, 
care prevede că în baza plafonului de cheltuieli, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va calcula 
transferurile categoriale de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ, proiectul Hotărârii de Guvern conţine şi reflectarea 
acestui moment prin modificarea formularului prin care se va determina numărul de ’’elevi ponderaţi” 
pe fiecare instituţie de învăţământ. Astfel, formularul nr.3R-BL „Raport privind îndeplinirea planului 
pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale”, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr.142 din 25 octombrie 2010” se va substitui prin „Raportul privind 
îndeplinirea planului de reţea, state şi contingente în instituţiile de învăţământ primar şi secundar 
general, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării”.
De asemenea, a apărut necesitatea de a include reglementări privind implementarea punctului 7 al art. 
134 din Codul educaţiei, care prevede oferirea sprijinului pentru inserţia profesională a cadrelor 
didactice din primii trei ani de activitate pedagogică, inclusiv reducerea la 75% a normei didactice



pentru un salariu de funcţie. Totodată, în adresa Ministerului au parvenit tot mai multe adresări de la 
instituţiile de învăţământ cu un număr de elevi de până la 200, acestea fiind majoritatea din sectorul 
rural, care se confruntă cu constrângeri financiare.

Ţinând cont de cele menţionate, se propune modificarea ponderii normativului valoric A (cheltuielile 
variabile pentru un elev) de la 0,82 la 0,80, iar cea a normativului valoric B (cheltuielile fixe pentru o 
instituţie) de la 0,18 la 0,20.

Totodată, a fost prevăzut cazul când numărul de ’’elevi ponderaţi” va fi în creştere. în acest sens, 
Anexa 2, pct. 5 se va completa cu un punct nou cu conţinutul ”în cazul când numărul de elevi 
ponderaţi este mai mare faţă de cel luat în calcul de Ministerul Finanţelor, diferenţa se va acoperi din 
Componenta unităţii administrativ-teritoriale”.

In baza art.55, alin.2 din Codul Educaţiei se reduce norma didactică pentru învăţământul primar de la 
20 la 18 ore pe săptămână (ceea ce reprezintă o reducere de ore cu 10%). în acest sens, se propune de a 
modifica coeficientul de ponderare pentru treapta primară cu 10 %, astfel coeficientul 0,75 se 
majorează la 0,83.

în anul de studii 2017-2018 au fost înregistrate 1865 de posturi vacante pentru funcţia de cadru 
didactic.

în acest sens, în baza art. 141, lit. m) din Codul Educaţiei, lista atribuţiilor autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia în domeniul educaţiei, Anexa nr.2, punctul 5, 
se propune a suplimenta cu un nou subpunct ce va permite autorităţilor administraţiei publice locale de 
nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia în domeniul educaţiei compensarea cheltuielile de transport 
cadrelor didactice pentru deplasarea în instituţiile de învăţământ din altă localitate decât cea de 
reşedinţă pentru activitate didactică, pe distanţe ce depăşesc 2 km. Cheltuielile respective vor putea fi 
asigurate din contul mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale.

5. Fundamentarea economico-financiară

Resursele financiare pentru anul 2018 necesare pentru a pune în aplicare punctul 7 al art. 134 din 
Codul educaţiei, care prevede oferirea sprijinului pentru inserţia profesională a cadrelor didactice din 
primii trei ani de activitate pedagogică, inclusiv reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu 
de funcţie, precum şi a art.55, alin.2 prin care se reduce norma didactică pentru învăţământul primar de 
la 20 la 18 ore pe săptămână, au fost incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018.
Totodată, reieşind din faptul că se reduce norma didactică pentru învăţământul primar de la 20 la 18 
ore pe săptămână (ceea ce reprezintă o reducere de ore cu 10%), se propune de a modifica coeficientul 
de ponderare pentru treapta primară cu 10 %, astfel coeficientul 0,75 se va majora la 0,83. Această 
modificare va contribui la direcţionarea echitabilă a mijloacelor financiare care au fost incluse în 
normativul per elev, bugetul 2018. Astfel va fi soluţionată problema deficitului financiar, în special a 
şcolilor primare. Ţinând cont de faptul că bugetul pentru anul 2019 a fost elaborat, modificarea se 
propune a fi implementată din anul bugetar 2020.

Modificările propuse privind modificarea ponderilor normativelor valorice A şi B de la 0,82 la 0,80 şi 
de la 0,18 la 0,20 respectiv, nu vor influenţa suma total alocată pentru învăţământul primar şi secundar 
general, ci doar vor contribui la redistribuirea resurselor pe intern. Respectiv, nu vor fi necesare 
resurse financiare suplimentare.
Completarea Anexei nr.2, punctul 5, cu un nou subpunct privind compensarea cheltuielile de transport 
cadrelor didactice pentru deplasarea în instituţiile de învăţământ din altă localitate decât cea de 
reşedinţă pentru activitate didactică, pe distanţe ce depăşesc 2 km nu va necesita cheltuieli 
suplimentare, deoarece acestea vor fi asigurate din contul mijloacelor financiare din componenta 
unităţii administrativ-teritoriale.



6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Nu necesită modificări sau abrogări ale actelor normative .

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul documentului a fost plasat din 15.12.2017 pentru discuţii publice pe site-ul Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării la transparenţă decizională
fhttp://particip.uov.md/proiectview.php?l=ro&iddT;4817), precum şi discutat în cadrul şedinţei din 
ianuarie 2018 cu şefii organelor locale de specialitate în domeniu! învăţământului.

în varianta iniţială a proiectului se propunea ca normativul valoric B pentru fiecare filială să fie de 
50%. Urmare discuţiilor şi argumentelor înaintate de OLSDÎ, s-a decis a oferi fiecărei instituţii ce are 
filiale, câte 100% din normativul valoric B pentru fiecare filială.

Un alt aspect abordat în cadrul discuţiilor a fost cel de a identifica posibilitatea compensării 
cheltuielilor cadrelor didactice pentru transport, în cazul deplasării acestora dintr-o localitate în alta. în 
context, a fost inclusă o prevedere nouă şi discutată suplimentar cu Ministerul Finanţelor.

Cu referire la majorarea coeficientului de ponderare pentru un elev de la treapta primară, de Ia 0,75 se 
majorează la 0,83, precum şi cu referire la modificarea ponderilor normativelor valorice A şi B de la 
0,82 Ia 0,80 şi de la 0,18 la 0,20, respectiv, nu au fost expuse păreri negative.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Una din observaţii se referea la prevederea ca procedura de compensare a cheltuielilor de transport a 
cadrelor didactice pentru deplasarea în instituţiile de învăţământ din altă localitate, decât cea de 
reşedinţă, pe distanţe ce depăşesc 2 km, nu se poate aproba printr-un ordin al Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării. Atribuirea dreptului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării de a aproba 
prin ordin procedura de compensare a cheltuielilor de transport a cadrelor didactice este improprie şi 
excesivă.

S-a recomandat de exclus sintagma „în condiţiile unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării, întru asigurarea reglementării respective, compensării cheltuielilor de transport 
(condiţiile, beneficiarii, stabilirea cuantumurilor etc.)" şi s-a propus de reglementat în proiect 
procedura de compensare a cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru deplasarea în 
Instituţiile de învăţământ din altă localitate, decât cea de reşedinţă, pe distanţe ce depăşesc 2 km,

MECC a acceptat propunerea şi decis că procedura va fi descrisă în Regulamentul de transportare a 
elevilor, care va fi completat cu prevederi noi şi aprobat prin Hotărâre de Guvern, Astfel, sintagma „în 
condiţiile unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, întru asigurarea 
reglementării respective, compensării cheltuielilor de transport (condiţiile, beneficiarii, stabilirea 
cuantumurilor etc.)" a fost substituită cu sintagma „în condiţiile unui regulament aprobat de Guvern, 
întru asigurarea reglementării respective, compensării cheltuielilor de transport (condiţiile, 
beneficiarii, stabilirea cuantumurilor etc.)"

9, Constatările expertizei de compatibilitate

Nu necesită

10, Constatările expertizei juridice

O recomandare a Ministerului Justiţiei s-au referit la redactarea denumirii proiectului HG prin 
excluderea cuvintelor ”şi completarea”. Modificare a fost operate de MECC.

http://particip.uo


O altă recomandare se referea la substituirea noţiunii filiatft cu cea de sucursală.

Ţinând cont de faptul că termenul filială se regăseşte în varianta actuală a Codului educaţiei şi de 
faptul că noţiunea de filială este una deja utilizată în domeniul educaţiei (la moment există deja decizii 
ale Consiliilor Raionale cu privire la crearea filialelor), la moment, MECC, va păstra noţiunea de 
filială, dar, îşi asumă răspunderea ca, în cazul modificării legislaţiei, să ne conformăm noilor 
terminologii,

O altă constatare se referea Ia propunerile de completare a Anexei 2 cu prevederi privind 
compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru deplasarea în instituţiile de 
învăţământ din altă localitate decât cea de reşedinţă, pentru activitate didactică, pe distanţe ce depăşesc 
2 km, în condiţiile unui regulament aprobat de Guvern, întru asigurarea reglementării respective, 
compensării cheltuielilor de transport (condiţiile, beneficiarii, stabilirea cuantumurilor etc.), iar alte cu 
referire cazul când numărul de "elevi ponderaţi" în instituţie este mai mare faţă de cel luat în calcul de 
Ministerul Finanţelor la calcularea bugetului, diferenţa se va acoperi din Componenta unităţii 
administrativ-teritoriale.

S-a accentuat că sunt inadmisibile, deoarece reglementarea la nivelul Guvernului a modului în 
care sunt utilizate mijloacele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, aceasta fiind în dezacord 
cu principiul autonomiei financiare locale şi descentralizării administrativ-teritoriale.

In acest sens, sintagma „în condiţiile unui regulament aprobat de Guvern, întru asigurarea 
reglementării respective, compensării cheltuielilor de transport (condiţiile, beneficiarii, stabilirea 
cuantumurilor etc.)" a fost exclusă, pentru a nu crea confuzii.

Totodată, prevederea privind modificarea numărului de elevi a fost lăsată, deoarece bugetul 
unităţilor administrativ-teritoriale şi Componenta unităţii administrativ-teritoriale sunt lucruri diferite.

Componenta unităţii administrativ-teritoriale, este reglementată prin HG 868 din 08.10.2014 şi se 
formează din mijloacele centralizate în mărime de maximum 3% din volumul transferurilor 
categoriale, calculate în baza formulei "per copil” şi a economiilor formate ca urmare a raţionalizării 
reţelei de instituţii de învăţământ, reducerii numărului de „elevi ponderaţi", soldul mijloacelor băneşti 
din transferurile categoriale înregistrat la data încheierii anului bugetar, etc.
Repartizarea mijloacelor financiare centralizate în componenta unităţii administrativ-teritoriale se 
efectuează în scopul finanţării suplimentare a instituţiilor de învăţământ, pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de educaţie.
Repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale este 
reglementată prin Regulamentul din anexa nr.2 a documentului propus pentru modificare.

Alte recomandări se refereau la modul de redactare a documentului în conformitate cu Legea nr. 100 
din 22.12.2017 cu privire la actele normative. Toate modificările au fost realizate.

11. Constatările altor expertize

Nu sunt

Ministru
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