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Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 74/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din 

subordinea instituțiilor de învățămînt de stat 

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

 

În temeiul art.6 lit. h) și lit. k) și art.7 lit. b) ale Legii nr.136/2017 cu 

privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, 

art.412), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 74/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ 

de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.89) se 

modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins: 

„2. Căminele instituțiilor de învățămînt din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne și Ministerului Apărării funcționează în conformitate cu 

Regulamentul serviciului interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova, 

aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2327/2009.” 

 

2) în Regulamentul: 

a) pe tot parcursul textului Regulamentului, după cuvintele „ministerului de 

resort” se introduce textul „/fondatorului”; 

 

b) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins: 

„11. Organele de administrare a căminelor sînt obligate să asigure condițiile 

necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.”; 

 

c) punctul 7:  

litera c) se completează în final cu textul „ , cu acces gratuit la internet, 

inclusiv prin conexiune wireless”; 
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la litera d), după cuvîntul „baie” se introduc cuvintele „cu apă caldă”, iar 

după cuvîntul „spălătorie” se introduce textul „cu minimum 2 mașini de spălat și o 

mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului”; 

aliniatul doi va avea următorul cuprins: 

„Instituțiile de învățămînt sînt obligate să asigure spațiile auxiliare de uz 

comun permanent cu apă caldă, să le doteze cu echipament și inventar necesar și să 

le mențină în stare igienico-sanitară corespunzătoare conform normelor în 

vigoare.”; 

 

d) punctul 12 va avea următorul cuprins: 

„12. Comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţămînt sînt obligate 

să mediatizeze, inclusiv pe pagina web oficială a instituției, cu cel tîrziu trei 

săptămîni pînă la finele lunii mai: 

a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin în parte din numărul total 

de locuri de cazare din acestea; 

b) criteriile de acordare a locurilor în cămin; 

c) alte condiţii ale procedurii de cazare, în corespundere cu prezentul 

Regulament.”; 

 

e) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins: 

„121. Pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, rezidenții și 

secundariații clinici înmatriculați în anul I de studii, informația de la pct. 12 se va 

mediatiza cel tîrziu de la deschiderea concursului de admitere.”; 

 

f) punctul 32 se completează cu litera h) cu următorul cuprins  

„h) Administratorul căminului este obligat să întreprindă  măsurile necesare 

pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de 

către locatarii căminelor, a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și pentru 

folosirea spațiilor pentru baie.”; 

 

g) punctul 38 se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) stabilește, în baza propunerilor administratorului căminului și în 

corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de 

baie și spălătorie”; 

 

h) punctul 471 va avea următorul cuprins: 

„471. Accesul în căminele instituțiilor de învățămînt superior este asigurat 

permanent, cu excepția prevăzută la pct. 47.”; 

 

i) la punctul 48, textul „ , iluminarea exclusivă a spațiilor de uz comun, etc.” 

se exclude; 

 

j) la punctul 50 litera c), textul „ , conectarea obiectelor suplimentare de 

iluminare, încălzire etc.” se exclude; 
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k) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins: 

„501. Conectarea obiectelor suplimentare de iluminare, încălzire etc. se 

permite doar cu aprobarea organelor competente, responsabile de exploatarea 

rețelelor electrice în instituția de învățămînt.”. 

 
2. Executarea prevederilor prezentei hotărîri se efectuează din contul și în 

limitele alocațiilor bugetare aprobate anual în acest scop. 

 

3. Instituțiile de învățămînt: 

1) în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor ajusta 

prevederile actelor normative interne; 

2) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor crea 

infrastructura necesară. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea

Hotărârii Guvernului nr. 74/2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 74/2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind funcţionarea căminelor 
din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat este elaborat de către Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării în temeiul art.6 lit. h) şi lit. k) şi art.7 lit. b) ale Legii 
nr. 136/2017 cu privire la Guvern şi în conformitate cu pct. 7, subpunctul 1) din 
Hotărârea Guvernului nr.691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Iniţierea elaborării acestui proiect de Hotărârea de Guvern a fost dictată de 

necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de funcţionare a căminelor din subordinea 
instituţiilor de învăţământ de stat.

Premise ce au impus elaborarea acestui proiect de Hotărâre de Guvern au servit:
- asigurarea caracterului transparent al procesului de iniţiere şi desfăşurare a cazării 

în căminele instituţiilor de învăţământ de stat;
- modificarea regimului de acces în căminele instituţiilor de învăţământ superior de 

stat;
- îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dezabilităţi;
- îmbunătăţirea condiţiilor de acces la utilizarea maşinilor de spălat şi uscat haine în 

cadrul căminului, a spaţiilor pentru baie cu apă caldă, a spaţiilor de întremare a 
sănătăţii, a serviciilor de internet precum şi a condiţiilor de iluminare a spaţiilor de uz 
comun;

- completarea condiţiilor minime de dotare a unor spaţii auxiliare din căminele 
instituţiilor de învăţământ de stat;

- excluderea interdicţiei stabilite pentru locatarii cazaţi în căminele pentru elevi, 
studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici de a conecta obiectele 
suplimentare de iluminare şi încălzire.

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

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Conform proiectului de Hotărâre de Guvern în cauză se propune modificarea unor 

prevederi ale Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea 
instituţiilor de învăţământ de stat (în continuare Regulament-cadru) precum şi 
introducerea unor prevederi noi.

Una dintre prevederile noi introduse constă în obligarea organelor de administrare ale 
căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat de a asigura condiţii de 
acces şi trai pentru persoanele cu dezabilităţi (pct. 11 al Regulamentului-cadru).

O altă prevedere nouă pune în sarcina consiliului locatarilor căminului o nouă 
atribuţie -  deciderea în privinţa orei oportune pentru dezinfectarea băii publice din 
cadrul căminului şi maşinilor dc spălat şi uscat haine (lit. 0  la pct. 38 al Regulamentului 
-  cadru).

Pct. 12 al Regulamentului-cadru a fost expus într-o nouă redacţie prin precizarea 
datei limite de începere a procesului de cazare în căminele instituţiilor de învăţământ dc 
stat şi a informaţiilor care urmează să fie mediatizate/ publicate până la începerea 

| acestui proces.
Pentru elevii, studenţii, masteranzii şi doctoranzii înmatriculaţi în anul I de studii a 

fost stabilită excepţie de la data limită de publicare a informaţiilor prevăzute la pct. 12, 
prin includerea pct. 121 în Regulamentul-cadru.

Totodată, într-o nouă redacţie a fost expus şi pct. 471 potrivit căruia deja accesul în 
căminele instituţiilor de învăţământ superior, cu excepţiile prevăzute la pct. 47, va fi 
asigurat permanent.

Prin completările aduse pct. 7 al Regulamentului-cadru, se îmbunătăţesc condiţiile dc 
trai pentru locatarii căminelor. Astfel, s-a stabilit numărul minim de maşini pentru 
spălarea şi uscarea hainelor cu care trebuie să fie dotat un cămin din subordinea 
instituţiilor de învăţământ de stat, cât şi necesitatea de a fi asigurată folosirea adecvată, 
neîntreruptă, cu excepţia orelor sanitare, de către locatarii căminelor a maşinilor de 
spălat şi de uscat haine şi a băilor cu apă caldă.

De asemenea, a fost stabilită necesitatea asigurării accesului gratuit la internet pentru 
locatarii căminelor instituţiilor de învăţământ de stat.

Prin modificarea pct. 48 şi pct. 50 al Regulamentului-cadru se exclude obligativitatea 
deconectării luminii după ora 24:00 în alte încăperi decât cele de uz comun, cât şi 
prohibiţia utilizării obiectelor suplimentare de iluminare şi încălzire de către locatarii 

: cazaţi în cămine.
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5. Fundamentarea economico-financiară
Executarea prevederilor prezentei Hotărâri se va efectua din contul şi în limita

alocaţiilor bugetare aprobate anual în acest scop.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative şi va necesita ca, în 

termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, instituţiile de învăţământ 
să ajusteze prevederile actelor normative interne.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr,239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Hotărârii Guvernului este plasat pe pagina wcb oficială a 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării www.mecc.gpy.md, compartimentul 
Transparenţa decizională, precum şi pe pagina web www.particjp.goy.md.

Proiectul a fost avizat de către toate ministerele, cu excepţia Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene. Totodată, urmare a postării regulamentului pentru 
consultări publice, a fost recepţionat avizul Alianţei Organizaţiilor pentru Persoane cu 
Dizabilităţi din Republica Moldova.

Propunerile recepţionate de la subiecţii interesaţi au fost analizate şi integrate în 
proiect, iar aspectele neacceptate, însoţite de argumentele de rigoare, sunt reflectate în 
sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect.

8. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie la Centrul Naţional Anticorupţie. 

Potrivit Raportului de expertiză anticorupţie nr.El IGI 8/5546 din 9 noiembrie 2018, în
! normele proiectului supus expertizei anticorupţie n-au fost identificaţi factori sau riscuri j 

de corupţie. I

Secretar general de stat Igor ŞAROV
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