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Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 285 din  4 aprilie 2018  

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

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Punctul 9, subpunctul 1) din Hotărârea Guvernului nr.285 din 4 aprilie 

2018 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în 

sezonul estival 2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2018, nr. 113-

120, art. 324) se completează cu literele după cum urmează: 

 

„e) 100 bilete pentru elevii din zona de conflict a regiunilor estice ale 

Ucrainei şi 50 bilete pentru elevii care învaţă în instituţiile cu predare în limba 

română în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Ucrainei privind colaborarea în domeniile  învăţământului, ştiinţei, şi culturii, 

semnat în anul 1993 și  Acordului de colaborare în domeniul învățământului între 

Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului al  Republicii Moldova şi 

Ministerului Învățământului  din Ucraina, semnat în anul 1993;  

f) un pachet turistic (o rută turistică internă privind vizitarea obiectivelor şi 

localităţilor turistice) pentru 150 de elevi din zona de conflict a regiunilor estice 

şi din instituţiile cu predare în limba română din Ucraina privind vizitarea 

obiectivelor şi localităţilor turistice, în scopul promovării  imaginii Republicii 

Moldova ca ţară ce prezintă interes atât pentru turismul internaţional, cât și 

pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale, conform 

prevederilor Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 40);” 
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2. Mijloacele financiare pentru acoperirea cheltuielilor specificate la 

punctul 1 vor fi acoperite din contul și în limitele bugetului Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2018.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă
Ia proiectul Hotărârii Guvernului ” Cu privire la completarea Hotărârii Guvernului

nr. 285 din 04.04.2018 ”

în scopul asigurării unui parteneriat durabil la nivel de state Republica Moldova şi 
Ucraina şi respectării prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniile învăţământului', ştiinţei, şi culturii, 
semnat în anul 1993 şi Acordului de colaborare în domeniul învăţământului între 
Ministerul învăţământului, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi 
Ministerului învăţământului din Ucraina, semnat în anul 1993, Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării propune completarea proiectului Hotărârii Guvernului nr. 285 din 
04.04.2018 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în 
sezonul estival 2018”, după cum urmează:

Punctul 9, subpunctul 1) se completează cu literele
e) 100 bilete pentru elevii din zona de conflict a regiunilor estice ale Ucrainei şi 50 

bilete pentru elevii care învaţă în instituţiile cu predare în limba română în baza Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniile 
învăţământului, ştiinţei, şi culturii, semnat în anul 1993 şi Acordului de colaborare în 
domeniul învăţământului între Ministerul învăţământului, Tineretului şi Sportului al 
Republicii Moldova şi Ministerului învăţământului din Ucraina, semnat în anul 1993,

f) un pachet turistic, o rută turistică internă pentru 150 de elevi din zona de conflict 
a regiunilor estice şi din instituţiile cu predare în limba română din Ucraina privind 
vizitarea obiectivelor şi localităţilor turistice, în scopul promovării imaginii Republicii 
Moldova ca ţară ce prezintă interes atât pentru turismul internaţional, cât şi pentru 
cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale, conform prevederilor Legii nr. 
352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 
turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, 
art. 40).

Argumente:

1. Aprofundarea relaţiilor de colaborare dintre Republica Moldova cu Ucraina;
2. Oferirea suportului în reabilitarea şi odihna copiilor din regiunile de Est ale Ucrainei şi 

din şcolile moldoveneşti din localităţile populate compact de naţionalitatea 
moldovenească /română).

3. Promovarea dialogului intercultural a generaţiilor tinere.
4. Promovarea imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atât pentru 

turismul internaţional, cât şi pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale 
naţionale.
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ivnjioaceie imauciare pentru acu perne a euonuieniur vui a  aiueaLc um uugdui 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Conform calculelor din anexă, suma necesară 
în vederea asigurării prevederilor pct.9, 1) lit. e) constituie 285,975 mii lei. 
în această sumă este inclus costul pachetului turistic ce conţine vizitarea unor obiective 
turistice şi localităţi istorice organizate de o companie turistică pentru o sumă mică (fără 
desfăşurarea licitaţiei).

în context, solicităm susţinerea Prim-ministrului şi Cabinetului pentru aprobarea 
prezentei Hotărârii cu modificările şi completările parvenite.
Menţionăm că, obiectivele stipulate în proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
”Cu privire la organizarea odihnei de vară a elevii din zona de conflict a regiunilor estice 
ale Ucrainei şi elevii care învaţă în instituţiile cu predare în limba română în sezonul 
estival 2018” pot fi realizate doar prin unificarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi în 
organizarea odihnei pentru copii şi adolescenţi.

Ministru Monica BABUC
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