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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 266/2006  

cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul  

de învăţămînt secundar profesional 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a 

elevilor din sistemul de învăţămînt secundar profesional (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 301) se modifică după cum urmează: 
 

1) în denumire şi pe tot parcursul textului, cuvintele „secundar 

profesional” se substituie cu cuvintele „profesional tehnic secundar”; 
 

2) la punctul 1, cuvintele „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” 

se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării”; 
 

3) la punctul 2, cifrele „10” se substituie cu cifrele „12”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

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 

Hotăririi Guvernului nr. 266 din 14.03.2006”

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ.
Proiectul Hotărârii Guvernului „cu privire la modificarea Hotăririi Guvernului nr. 

266 din 14.03.2006” a fost elaborat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
în scopul aducerii în concordanţă a Hotăririi Guvernului nr. 266 din 14.03.2006 şi 
alinierea acesteia la prevederile Codului educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, precum şi 
în scopul punerii în aplicare a Legii nr.101 din 07 iunie 2018 „cu privire la modificarea 
şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017”.

Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea 
elementelor noi.

Proiectul de hotărâre de Guvern prevede majorarea cu 2 lei a cuantumului normei 
băneşti pentru asigurarea prânzului elevilor din cadrul instituţiilor de învăţământ 
profesional tehnic secundar, de la 10 lei/zi la 12 lei/ zi, urmare a aprobării alocaţiilor 
suplimentare în sumă totală de 2,8 mii lei prin Legea nr.101/2018.

Totodată, modificarea Hotăririi Guvernului nr. 266 din 14.03.2006 „cu privire la 
alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învăţămînt secundar profesional” rezultă 
din necesitatea aducerii în concordanţă a legislaţiei în vigoare la prevederile Codului 
educaţie nr. 152 din 17 iulie 2014.

Fundamentarea economico-financiară.
Proiectul se încadrează în limita alocaţiilor prevăzute pentru anul 2018. Astfel, 

volumul de mijloace suplimentat acoperă majorarea propusă, începând cu 1 septembrie

transparenţa decizională, proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web a 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, compartimentul „Transparenţă 
decizională”.

2018.
Avizarea şi consultarea publica a proiectului.
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind

Monu BUC 
Ministru
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