
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educației și Cercetării 

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

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educației și Cercetării, conform anexei nr. 1; 

2) Structura aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării, 

conform anexei nr. 2; 

3) Organigrama aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării, 

conform anexei nr. 3; 

4) Lista autorităților administrative din subordinea Ministerului Educației 

și Cercetării, conform anexei nr. 4. 

5) Lista instituțiilor publice din domeniul educației în care Ministerul 

Educației și Cercetării exercită funcția de fondator, conform anexei nr. 5; 

6) Lista instituțiilor publice din domeniile cercetării și inovării în care 

Ministerul Educației și Cercetării exercită funcția de fondator, conform anexei 

nr. 6;  

7) Lista întreprinderilor de stat în care Ministerul Educației și Cercetării 

exercită funcția de fondator, conform anexei nr.7. 

8) Lista Hotărârilor de Guvern care se abrogă, conform anexei nr. 8. 

 

2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului 

Educației și Cercetării în număr de 95 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a 

muncii conform legislației. 
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3. În cadrul Ministerului Educației și Cercetării activează patru secretari de 

stat, un secretar general al ministerului și un colegiu. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației 

și cercetării      Anatolie Topală 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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                                                                 Anexa nr. 1 

                                                           la Hotărârea Guvernului nr. 

 

REGULAMENT 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației și Cercetării 

 

I . DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educației și Cercetării (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, 

funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea 

activității. 

 

2. Ministerul Educației și Cercetării (în continuare –Minister) este organul 

central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii 

guvernamentale în domeniile de activitate care îi sunt încredințate. 

 

3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul 

Chișinău, şi dispune de denumire, de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii 

Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităților 

publice, stabilite în legislaţie.  

 

4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituția Republicii 

Moldova, de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern și de alte acte normative, de 

decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărârile şi dispozițiile 

Guvernului, precum şi de prezentul Regulament. 

 

II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, 

FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI DREPTURILE MINISTERULUI 

 

5. Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile 

sale de activitate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la 

pct.6, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune 

intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în 

domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate 

şi costurile preconizate. 

 

6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în 

următoarele domenii:  

1) educație; 

2) cercetare şi inovare; 

3) tineret; 

4) cultură fizică și sport; 
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5) relații interetnice și funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

 

7. Funcțiile de bază ale Ministerului sunt: 

1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de 

acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea 

executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după 

publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu 

reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri; 

2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituții de profil 

din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6; 

3) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul 

indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și 

elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora; 

4) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la 

politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de 

activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a 

acesteia; 

5) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în 

domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu 

societatea civilă și sectorul privat; 

6) realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaţionale 

ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor 

privind executarea acestora; 

7) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte 

autorități ale administrației publice și remise spre examinare; 

8) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute 

la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a 

gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective; 

9) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi 

raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul 

autorităților/instituţiilor bugetare din subordine; 

10) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative şi a 

instituţiilor publice în care are calitatea de fondator; 

11) exercitarea altor funcții specifice. 

 

8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi: 

1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative 

centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei 

publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea 

atribuţiilor; 

2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu 

antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi 
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autorităţi publice, ai autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor 

mediului academic, reprezentanţilor societăţii civile, mediului de afaceri şi 

specialiștilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, 

documentelor de politici publice, pentru efectuarea expertizelor şi acordarea 

consultațiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile lor 

de activitate;  

3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă; 

4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea 

implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce le sunt încredinţate 

şi soluţionării problemelor comune; 

5) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau 

dizolvarea unor autorităţi administrative din subordinea sa, precum şi a unor 

instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării 

misiunii şi îndeplinirea funcţiilor sale; 

6) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii 

autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care 

are calitatea de fondator, dacă aceasta nu contravine legislaţiei;  

7) să abroge acte ce contravin legislaţiei ale autorităţilor administrative din 

subordine, precum şi ale instituţiilor publice în care are calitatea de fondator; 

8) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva 

funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii 

proprietății publice şi bugetului de stat;  

9) să solicite accesul şi să obțină gratuit informații statistice, financiare, 

fiscale, economice, juridice şi de altă natură prin intermediul platformei de 

interoperabilitate „(MConnect)”; 

10) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;  

11) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi 

extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;  

12) să elaboreze şi să aprobe instrucțiuni şi indicații metodice în 

chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în 

modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie; 

13) să prezinte Guvernului demersuri privind suspendarea, abrogarea sau 

anularea, în condițiile legii, a actelor miniștrilor, ale conducătorilor altor 

autorități administrative centrale subordonate Guvernului și ale conducătorilor 

structurilor organizaționale din sfera lor de competență dacă acestea contravin 

Constituției Republicii Moldova, actelor normative ale Parlamentului, decretelor 

Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor, ordonanțelor și dispozițiilor 

Guvernului. 

14) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce 

reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredințate Ministerului. 
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III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI 

 

9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care: 

1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale 

Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, stabileşte căile 

de realizare a acestora; 

2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

hotărârilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, 

îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din 

alte acte normative; 

3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi 

rapoartele privind realizarea acestora; 

4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei 

publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea 

misiunii şi pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia; 

5) organizează sistemul de control intern managerial; 

6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează 

chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţelor; 

7) decide asupra iniţierii şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de 

acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului; 

8) expune opinii asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte 

ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi 

referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului; 

9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu 

domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, 

autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi contrasemnează 

hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege; 

10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit prin 

Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova; 

11) emite ordine în mod unipersonal și în limitele competenţei sale, 

asigurând controlul executării acestora; 

12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarilor de stat, precum şi 

modul de înlocuire a acestora; 

13) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale Ministerului; 

14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile 

de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile legii; 

15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual, în condiţiile 

legislaţiei muncii; 

16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi 

aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii; 

17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de 

constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de 
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competenţă a Ministerului, în limitele alocațiilor prevăzute în bugetul de stat 

pentru întreținerea Ministerului; 

18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la 

regulamentul de organizare şi funcționare, structura şi efectivul-limită ale 

autorităţilor administrative din subordinea Ministerului; 

19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de 

serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale 

din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine 

de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale; 

20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu 

reprezentanţii societăţii civile, ai mediului de afaceri şi cu persoanele fizice şi 

juridice din Republica Moldova şi din străinătate; 

21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a 

Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită 

stabilit de Guvern; 

22) exercită alte competenţe care îi sunt atribuite în conformitate cu 

legislaţia. 

 

10. În cadrul Ministerului activează patru secretari de stat, care dețin 

funcție de demnitate publică, precum și un secretar general al ministerului, care 

este funcționar public de conducere de nivel superior, numit în funcție pe criterii 

de profesionalism în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public. 

 

11. Secretarii de stat și secretarul general al ministerului se subordonează 

ministrului. 

 

12. Conform ordinului ministrului privind stabilirea domeniilor de 

activitate, secretarul de stat: 

1) participă la determinarea obiectivelor și a direcțiilor strategice de 

activitate ale Ministerului în domeniile de care este responsabil; 

2) participă la elaborarea programelor și a planurilor de activitate ale 

Ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor în domeniile de care este 

responsabil; 

3) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de care este 

responsabil, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de 

ministru; 

4) exercită împuternicirile ministrului de conducere a Ministerului, în 

cazul lipsei ministrului sau al imposibilității exercitării de către acesta a 

împuternicirilor sale, fapt despre care se înștiințează Prim-ministrul; 

5) participă la ședințele Guvernului, cu drept de vot consultativ, în cazul în 

care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație; 
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6) reprezintă Ministerul, în baza delegației ministrului, în relațiile cu 

autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu 

reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica 

Moldova și din străinătate; 

7) exercită alte atribuții delegate de către ministru. 

 

13. Secretarul general al ministerului asistă ministrul în activitatea de 

conducere a Ministerului prin realizarea legăturilor funcționale dintre conducerea 

Ministerului și corpul de funcționari publici, dintre subdiviziunile interne ale 

aparatului central al Ministerului, precum și dintre ministru și structurile 

organizaționale din sfera de competență a Ministerului. 

 

14. Secretarul general al ministerului: 

1) asigură elaborarea obiectivelor și a direcțiilor strategice de activitate ale 

Ministerului, precum și elaborarea calitativă a programelor și a planurilor 

Ministerului; 

2) coordonează activitatea subdiviziunilor interne ale aparatului central al 

Ministerului în vederea realizării obiectivelor și a direcțiilor strategice de 

activitate ale Ministerului; 

3) coordonează activitatea structurilor organizaționale din sfera de 

competență a Ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și 

conducătorii acestora; 

4) asigură monitorizarea, evaluarea și raportarea executării obiectivelor și 

a direcțiilor strategice de activitate ale Ministerului; 

5) controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de 

Minister; 

6) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de 

calitatea lor sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, 

fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora; 

7) asigură avizarea proiectelor de acte normative care au tangență cu 

domeniile de activitate încredințate Ministerului, elaborate de alte ministere, 

autorități administrative centrale și autorități publice; 

8) exercită alte atribuții de serviciu și responsabilități specifice în 

conformitate cu prezentul Regulament ori încredințate de ministru. 

 

15. În cazul lipsei sau a imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către unul 

dintre secretarii de stat, ministrul decide prin ordin înlocuirea acestuia cu alt 

secretar de stat sau, iar dacă aceștia lipsesc ori sunt  în imposibilitate de 

îndeplinire a atribuţiilor, de către secretarul general al ministerului. 

 

16. În cazul lipsei sau al imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către 

secretarul general al ministerului, împuternicirile acestuia sunt exercitate de către 
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un funcționar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în 

conformitate cu ordinul ministrului. 

 

17. Ministrul, secretarii de stat, secretarul general al ministerului, 

conducătorii subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, în 

limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și 

pentru activitatea Ministerului. 

 

18. În cadrul Ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru 

(președintele colegiului), secretarii de stat, secretarul general al ministerului, 

conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, 

precum și conducători ai structurilor organizaționale din sfera de competență a 

organului de specialitate şi alte persoane. 

 

19. Componența numerică și nominală a colegiului se aprobă de ministru, 

dar nu poate depăși 15 persoane. 

 

20. În componența colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluși și 

reprezentanți ai altor autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai 

mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile. 

 

21. Colegiul examinează în ședințele sale chestiuni privind organizarea 

activității Ministerului în vederea promovării politicii în domeniul său de 

activitate, soluționării problemelor stringente, elaborării și realizării 

pronosticurilor pentru perioade de perspectivă și de scurtă durată, discută 

chestiuni ce țin de activitatea autorităților administrative din subordinea 

Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele 

și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni interne ale Ministerului și 

ale autorităților administrative din subordine.  

 

22. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat 

prin ordin al ministrului.  

 

23. În îndeplinirea atribuțiilor sale ministrul este asistat de un cabinet, a 

cărui activitate este reglementată de lege. 

 

24. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarii de stat, 

secretarul general al ministerului şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu 

acest drept prin ordin al ministrului. 

 

25. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sunt aplicate de 

ministru, secretarii de stat, secretarul general al ministerului şi persoane cu 

funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice. 
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26. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor 

parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în 

Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 

mediul de afaceri şi societatea civilă. 

 

27. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care 

sunt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La 

lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii. 
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                                                                             Anexa nr. 2 

                                                                   la Hotărârea Guvernului nr. 

 

STRUCTURA 

aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării 

Ministru 

 

Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu) 

Secretari de stat  

Secretar general al ministerului 

Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor  

Serviciul audit intern 

Serviciul probleme speciale 

Direcția învățământ general 

Direcţia învăţământ profesional tehnic 

Direcția politici în domeniul învățământului superior 

Direcția politici în domeniul cercetării și inovării 

Direcția cadrul național al calificărilor 

Direcția tineret 

Direcția sport 

Serviciul învățare pe tot parcursul vieții  

Serviciul politici în domeniul relațiilor interetnice 

Direcția management instituțional  

Secția resurse umane 

Secția financiar-administrativă 

Serviciul tehnologiei informației şi comunicațiilor   

Secția managementul documentelor  

Secția juridică 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 
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                                                                                                                               Anexa nr. 3 

                                                                                                                                  la Hotărârea Guvernului nr. 
 

Organigrama aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cabinetul ministrului 

 

 

Secretar de stat 

 

 

Secretar de stat 

 

 

Secretar de stat  

Secretar general al ministerului 

 

 

Direcția învățămînt 

general 

 

Direcția management instituțional 

 

 

Direcția politici în 

domeniul învățămîntului 

superior 

Serviciul audit intern 

 

Serviciul probleme 

speciale 

 

Secția financiar-administrativă 

 

Secția juridică 

Serviciul tehnologiei informației și 

comunicațiilor 

Secția managementul 

documentelor 

 

Secția resurse umane 

 

Serviciul informare și comunicare 

cu mass-media 

 

MINISTRU 

 

 

Secretar de stat 

 

Serviciul politici în 

domeniul relațiilor 

interetnice 

 

 

Direcția cadrul național al 

calificărilor 

 

Direcția 

tineret 

 

 

Direcția învățămînt 

profesional tehnic 

 

 

 

Serviciul învăţare pe tot 

parcursul vieții 

 

Direcția politici în 

domeniul cercetării și 

inovării 

Direcția 

sport 

 

Direcția analiză, 

motorizare și 

evaluare a 

politicilor 
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                                                                                  Anexa nr. 4 

                                                                      la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Educației și Cercetării 

 

1. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

2. Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare 

3. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret 
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                                                                             Anexa nr. 5 

                                                                     la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

instituțiilor publice din domeniul educației 

în care Ministerul Educației și Cercetării exercită funcția de fondator 

 

a) instituții de învățământ general 

1. Centrul Educaţional pentru copiii bolnavi de cancer 

2. Gimnaziul Corjova din Dubăsari 

3. Gimnaziul Roghi din Dubăsari 

4. Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” 

5. Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” 

6. Liceul Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov” 

7. Liceul Republican cu Profil Sportiv 

8. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender 

9. Liceul Teoretic „Evrica” din Rîbniţa 

10. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol 

11. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Dubăsari 

12. Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol 

13. Liceul Teoretic Republican „Aristotel” 

14. Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi 

15. Şcoala de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească din 

Bender 

16. Şcoala de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească din 

Cărpineni 

17. Şcoala de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească din 

Ceadîr-Lunga 

18. Şcoala de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire părintească din 

Străşeni 

19. Şcoala-internat specială pentru copii hipoacuzici din Hîrbovăț, Călărași 

20. Şcoala-internat specială pentru copii surzi şi hipoacuzici din Cahul 

21. Şcoala-internat specială pentru copii orbi şi slab văzători din Bălţi 

22. Şcoala-internat auxiliară din Hînceşti 

23. Şcoala-internat auxiliară din Congaz  

24. Școala Republicană Specializată de Hipism și Pentatlon Modern din 

Chișinău 

25. Şcoala Sportivă Specializată de Acrobatică şi Rugby din Chişinău 

26. Şcoala Sportivă Specializată de Atletism din Chişinău 

27. Şcoala Sportivă Specializată de Box, Luptă Liberă şi Kickboxing din 

Chişinău 

28. Şcoala Sportivă Specializată de Caiac-canoe din Chişinău 

29. Şcoala Sportivă Specializată de Ciclism din Chişinău 

30. Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 din Chișinău 

31. Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 2 din Chişinău 
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32. Şcoala Sportivă Specializată de Înot din Chişinău 

33. Şcoala Sportivă Specializată de Lupte „Andrei Doga” din Chișinău 

34. Şcoala Sportivă Specializată de Judo „Oleg Crețul” din Chişinău 

35. Şcoala Sportivă a Rezervelor Olimpice din Chişinău 

36. Şcoala Sportivă Specializată de Tenis din Chișinău 

37. Şcoala Sportivă din Bălţi 

38. Şcoala Sportivă Specializată de Haltere din Cahul 

39. Şcoala Sportivă Specializată de Tenis de Masă din Dubăsari 

40. Şcoala Sportivă din Ungheni 

41. Şcoala Sportivă Specializată de Box din Grimăncăuţi 

42. Şcoala Sportivă de Lupte din Fundul Galbenei 

43. Şcoala Sportivă (Judo) din Ţaul 

b) instituții de învățământ profesional tehnic 

1. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Construcţii din Chișinău” 

2. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe din 

Chișinău”  

3. Instituția Publică „Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” 

din Chișinău” 

4. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică din 

Chișinău” 

5. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chișinău” 

6. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii 

Informaţionale din Chișinău” 

7. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea 

Alimentelor din Chișinău” 

8. Instituția Publică „Centrul de Excelenţă în Transporturi din Chișinău” 

9. Instituția Publică „Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău” 

10. Instituția Publică „Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani” 

11. Instituția Publică „Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul” 

12. Instituția Publică „Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca” 

13. Instituția Publică „Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat” 

14. Instituția Publică „Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei” 

15. Instituția Publică „Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca” 

16. Instituția Publică „Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din 

Chișinău” 

17. Instituția Publică „Colegiul de Construcţii din Hînceşti”  

18. Instituția Publică „Colegiul de Ecologie din Chişinău” 

19. Instituția Publică „Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi” 

20. Instituția Publică „Colegiul de Inginerie din Strășeni” 

21. Instituția Publică „Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi” 

22. Instituția Publică „Colegiul Naţional de Coregrafie din Chişinău” 

23. Instituția Publică „Colegiul Politehnic din Bălţi” 

24. Instituția Publică „Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi” 

25. Instituția Publică „Colegiul Tehnologic din Chişinău” 

26. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 2 din Chişinău” 
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27. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 3 din Chişinău” 

28. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 4 din Chişinău” 

29. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 5 din Chişinău” 

30. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău” 

31. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 7 din Chişinău” 

32. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 9 din Chişinău” 

33. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 10 din Chişinău” 

34. Instituția Publică „Școala Profesională nr. 11 din Chișinău” 

35. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 1 din Bălţi” 

36. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 3 din Bălţi” 

37. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 4 din Bălţi” 

38. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi” 

39. Instituția Publică „Şcoala Profesională nr. 1 din Cahul” 

40. Instituția Publică „Școala Profesională nr. 2 din Cahul” 

41. Instituția Publică „Școala Profesională din Alexăndreni, Sângerei" 

42. Instituția Publică „Școala Profesională din Briceni” 

43. Instituția Publică „Școala Profesională din Bubuieci” 

44. Instituția Publică „Școala Profesională din Călărași” 

45. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Căuşeni” 

46. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Ceadîr-Lunga” 

47. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Cimişlia” 

48. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Ciumai” 

49. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Comrat” 

50. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Corbu” 

51. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Criuleni” 

52. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Cuhureştii de Sus” 

53. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Cupcini” 

54. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Drochia” 

55. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Floreşti” 

56. Instituția Publică „Școala Profesională din Glodeni” 

57. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Hînceşti” 

58. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Leova” 

59. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Nisporeni” 

60. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Orhei” 

61. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Rîşcani” 

62. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Rezina” 

63. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Soroca” 

64. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Ştefan Vodă” 

65. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Teleneşti” 

66. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Ungheni” 

67. Instituția Publică „Şcoala Profesională din Vulcăneşti” 

c) instituții de învățământ superior 

1. Instituția Publică „Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice” 

2. Instituția Publică „Academia de Studii Economice din Moldova” 
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3. Instituția Publică „Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău”  

4. Instituția Publică „Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi” 

5. Instituția Publică „Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din 

Cahul” 

6. Instituția Publică „Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport” 

7. Instituția Publică „Universitatea de Stat din Comrat” 

8. Instituția Publică „Universitatea de Stat din Moldova” 

9. Instituția Publică „Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia" 

10. Instituția Publică „Universitatea de Stat din Tiraspol” 

11. Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”  

d) instituții de formare continuă 

1. Institutul de Științe ale Educaţiei 

2. Institutul de Formare Continuă 

e) organizații de drept public de suport și conexe 

1. Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

2. Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico” 

3. Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie 

4. Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale 

5. Clubul de Șah şi Joc de Dame din Chișinău 

6. Instituția Publică „Mold-Didactica” 

7. Fondul Special pentru Manuale 

8. Tabăra de odihnă pentru copii din Romăneşti, Străşeni 

 

*Se menționează privind modificarea denumirii unor instituții subordonate 

Ministerului Educației și Cercetării după cum urmează: 

1) „Liceul Academiei de Științe a Moldovei” în „Liceul Teoretic Republican 

„Aristotel””; 

2) „Liceul-internat Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”” în „Liceul 

Academic de Arte Plastice „Igor Vieru””; 

3) „Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe poliomielită şi paralizie 

cerebrală, or. Hînceşti” în „Şcoala-internat auxiliară, or. Hînceşti”; 

4) denumirile instituțiilor de învățămînt „Liceul-internat Republican de Muzică 

„Ciprian Porumbescu””, „Liceul-internat Republican de Muzică „Serghei 

Rahmaninov”” și „Liceul-internat republican cu profil sportiv” se modifică prin 

excluderea cuvântului „internat”; 

5) denumirile școlilor de tip-internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără 

îngrijirea părinţilor se modifică în „de tip internat pentru copii rămași fără ocrotire 

părintească”; 

6) „Universitatea de Stat din Taraclia” în „Instituția Publică „Universitatea de 

Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia”. 

7) „Institutul de Instruire Continuă” în „Institutul de Formare Continuă”; 

8) denumirea instituției „Centrul Republican pentru Copii şi Tineret” se 

completează cu cuvîntul „Artico”. 
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                                                                                     Anexa nr. 6 

                                                                            la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

instituțiilor publice din domeniile cercetării și inovării 

în care Ministerul Educației și Cercetării exercită funcția de fondator 

 

a) instituții publice: 

1. Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” 

2. Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

3. Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

4. Institutul de Chimie 

5. Institutul de Ecologie și Geografie 

6. Institutul de Energetică 

7. Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” 

8. Institutul de Fizică Aplicată 

9. Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie  

10. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor  

11. Institutul de Geologie și Seismologie 

12. Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” 

13. Institutul de Istorie 

14. Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” 

15. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie 

16. Institutul Național de Cercetări Economice 

17. Institutul Patrimoniului Cultural  

18. Institutul de Zoologie  

*Se menționează privind modificarea denumirii unor instituții subordonate 

Ministerului Educației și Cercetării după cum urmează: 

1) „Grădina Botanică (institut)” în „Gradina Botanica Națională (Institut) 

„Alexandru Ciubotaru””; 

2) „Institutul de Filologie” în „Institutul de Filologie Română „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu””; 

3) „Institutul de Matematică și Informatică” în „Institutul de Matematică și 

Informatică „Vladimir Andrunachievici””. 
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                                                                                Anexa nr. 7 

                                                                     la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

întreprinderilor de stat în care Ministerul Educației și Cercetării 

exercită funcția de fondator 

 

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale  
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                                                                             Anexa nr. 8 

                                                                  la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA 

hotărârilor Guvernului care se abrogă 

 

1. Hotărârea Guvernului nr.653/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art. 721), cu modificările 

ulterioare. 

2. Hotărârea Guvernului nr.766/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 173, art. 848), cu modificările ulterioare. 

3. Hotărârea Guvernului nr.691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr.322-328, art.793), cu modificările ulterioare. 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotiririi Guvernului

cu privire la organizarea gi func(ionarea

Ministerului Educa(iei qi Cercetirii

t. Denumirea autorului proiectului

Proiectul hot6r6rii Guvernului cu privire la organizarea qi funclionarea

Ministerului Educaliei qi cercetarii este elaborat de c6tre Ministerul Educaliei'

Culturii qi Cercet6rii.

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului Eiftnalitdlile armdrite

Av6nd in vedere Hot6rirea Parlamentului nr' 88l2}2l pentru aprobarea

Programului de activitate al Guvernului qi acordarea votului de incredere

GuvernuluiqiHotirireaParlamentuluior.Sgl202|pentruaprobarealistei
ministerelor(publicateinMonitorulOficialalRepubliciiMoldova'2021'nr'190
art.2o1-202),lu6ndinconsiderarenecesitateaindeplinirii,incelmaiscurttimp,in
nouastructure,aactivitAfiGuvernuluiqiaministerelor'relin6ndu-sec6'incazulin
care nu sunt acceptate m6surile propuse' nu se pot garanta punerea in aplicare a

ProgramuluideguvernarevotatdeParlamentEiindeplinireaprincipaluluirolal
Guvernului de a tealizapolitica interni 9i externA a !6rii 9i de a exercita conducerea

generald a administraliei publice, cu urmdri directe asupra 
::t'it:t:T-:]emente

care yizeazd interesul puttic qi constituie situalii de urgenF, se prezinti spre

aprobareprezentulproiectdehot6r6reintemeiulprevederilorart,|02qiart.107
din Constitulie 9i a normel or art' 7 lit' b) din Legea nr' 13612017 cu privire la

Guvern.

obiectivul urmarit rezida in aprobarea Regulamentului de organizare gi

funclionareaMinisteruluiEducalieiEiCercetarii,astructuriiaparatuluicentralal
Ministerului, a efectivului.limitS necesar pentru realizarea misiunii Ei func{iilor

atribuiteinprezentMinisterului,precumqialistelorautoritetiloradministrativedin
subordinesiainstituliilorpubliceincareMinisterularecalitateadefondator.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele cste au cs

scop armonizarea legislaliei na(ionale cu legislalia Uniunii Europene

proiectul nu conline norme de armonizare a legislaliei na[ionale cu legislalia

Uniunii EuroPene.

4. Principatele prevederi ale proiectului Ei eviden(ierea elementelor noi

Principaleleprevederipropuseinproiectulhot6r6riideGuvernreziddin
urmdtoarele:

I



1) Se propune modificarea funcfiilor stabilite pentru Minister in contextul

transmiterii domeniului cultura gi patrimoniu national Ministerului culturii ca

urrnare a reorganiz6rii acestuia prin dezmembrare (separare) qi crearea Ministerului

Culturii.
2)Sepropuneaprobareastructurii,organigramei,alistelorautoritetilor

administrativedinsubordineqiainstituliilorpubliceincareMinisterularecalitatea
ie fondator. in acelagi context, se constatd modificarea denumirilor unor institulii

publiceincareMinisterulEducalieigiCercetdriiexercitdfuncliadefondator,
p.opuneriledemodificareadenumirilorfiindtbrmulate/argumentatedec6tre
instituliite respective, 9i aprobate de cdtre organele de conducere ale acestora'

Denumirile gcolilor de tip-intemat pentru copii orfani qi copii rdmaqi frrI ingrijirea

p6rinlilor se modificd in ,,de tip intemat pentru copii rdmaqi IErb ocrotire

pdrinteascd" in consens cu terminologia utilizatd in Legea l4}l20l3 privind

proteclia speciali a copiilor al1a1i in situalie de risc ai a copiilor separali de pdrinli

iart. 3, noliunea copil separat de p6rin!i)'

3) Se ProPune abrogarea:

a) Hotdr6rii Guvernului nr'65312009 cu privire la aprobarea Regulamentului'

StlucturiiEiefectivului-limit6aleaparatuluicentralalMinisteruluiEducaliei
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova' 2009' nr'162' aft' 721)' cu modific6rile

ulterioare.

b) HotdrArii Guvernului nr'76612009 cu privire la aprobarea Regulamentului

privindorganizareaqifunclionareaMinisterului.TineretuluiqiSportului,structurii
gi efectivului-f i.ita uft uparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2009, nr' 173' art' 848)' cu modificdrile ulterioare'

c) Hotdr6rii Guvemului nr'69ll2Ol7 cu privire la organizarea 9i funclionarea

MinisteruluiEducaliei,CulturiigiCercetbrii(MonitoruloficialalRepublicii
Moldova, 2017 , nr.322-328, arlJ93)' cu modificdrile ulterioare'

5. Fundumentareaeconomico'Jinanciard

Implementareaprevederilorproiectuluinunecesitdcheltuielisuplimentarede

la bugetul de stat, urmdnd ca procedurile de reorganizare sd se deruleze in limita

bugetelor aprobate pentru ministerul reorganizat'

Remarcim c6, potrivit prevederilor Hot6r6rii Guvemului nt'11712021 cu

priviretarestructurareaadministralieipublicecentraledespecialitate,Ministerul
Finan{elor, va prezenta Guvernului' in termen de 20 de zile' proiectul hot6rdrii

Guvernului privind redistribuirea intre ministere a alocaliilor aprobate prin Legea

bugetului de stat pentru anul 2021 nr'25812020'

2



Se propune stabilirea efectivului-limitd al aparatului central al Ministerului

Educaliei Ei Cercetdrii in numdr de 95 de unit6li, cu un fond anual de retribuire a

muncii conform legislaliei in vigoare. Din numirul total de 1 12 unitati ale

Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii, 1 7 vor fi transmise Ministerului

Culturii.
6. Modul de tncorporare a actului tn cddrul normativ tn vigoate

Proiectul hotlrdrii Guvernului constituie o componentA a cadrului normativ de

organizare qi funclionare a autoritalilor administrative din sectorul educaliei,

asigurand funclionalitatea Ministerului in corelare cu funcliile gi atribufiile stabilite

in Codul educaliei qi prevdzute in regulamentele altor autorita[i administrative din

sectorul educaliei.

7, Avizatet;i consultatea publicd a ptoiectului

Respectarea prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative qi

ale Legii nr. 23912008 privind transparenla in procesul decizional a fost asiguratd

prin plurar.a proiectului, impreund cu Nota informativd' pe pagina web a

rninisterului (rvrvw.mecc. gov.md), sec{iunea - Transparenla decizionald'

proiectul a fost avizat de Ministerul Finanlelor, iar propunerile qi obiecliile au

Jbst luate in consideratie'

8. Conslatiirile expertizei onlicoruplie

Proiectul a fbst transmis pentru realizarea expertizei anticoruplie'

9. Constutdrile acpertizei tle compalibililile

proiectul nu este elaborat in scopul arn.ronizdrii legislaliei nafionale cu

legislaliaUE,exceptAndu-seastfel,deefectuareaexpertizeidecompatibilitate.

t 0, Constatirrile experlizei i uridice

ProiectulafbstexpertizatdeMinisterulJustiliei,iarpropunerileqiobiecliile
au lbst luate in consideralie.

Ministru al Educa{iei qi Cercetlrii %74^*2t Anatolie TOPALA

)



SINTEZA
obiec{iilor ;i propunerilor (recomandlrilor)

la proiectul de hotirire cu n rivirc la organv area si l'unctionarea Ministerulu i Ilducatici
iCe rlr nr. untc 7 ECCl202t

Argumentarea
autorului proiectului

Participantul la avizare
(expertizare)/consultare

ublicir
Se acceptdLa Anexa nr.5

Lista instituliilor din domeniul educaliei,

in care Ministerul Educaliei qi Cercet6rii

exercita ftinctia de fondator, se propune a

fi aranjatd in ordine alfabeticd pentru o

mai ugoard vizualizate qi identificare a

instituliilor.
Totodatd, la lit. c) institulii de invalamant

superior, in denumirea universit5lii din
pct. 9), se propune de a substitui sintagma

..Gherghe Tambalac" cu sintagma

,.Grigore Jamblac" ln acelaEi timp. Nota

de la finalul Anexei nr.5 se propune de a

fi completatd cu un punct nou prin care si
fie minlionatd modificarea denumirii

,,Universitatea de Stat din I'araclia" in

,,lnstitulia Publici ,,Universitatea de Stat

ore,,Gri amblac" din Taraclia"
Se acceptiLa Nota informativd

Prevederile alin.2 din compartimenlul 5'

Fundamentarea economico-financiar6, se

propun a fi excluse din urmf,toarele

considerente:
- Ministerul Finanlelor va elabora

gi prezenta Guvemului proiectului

hotbrdrii privind redistribuirea unor

alocalii apiobate prin Legea bugetului de

stat pentnr anul 2021 nr.258/2020' nu in

baza proiectului prezentat spre arizare'

aEa cum este stipulat in Nota informativS,

dar in conformitate cu prevederile

Hotdrdrii Guvemului nr.11712021 cu

privire la restructurarea administraliei
publice centrale de sPecialitate:

- lu etaPa actualA, Ministerul

Finantelor in proiectul de hotdrdre va

include redistribuirea doar a alocaliilor

intre ministerele reorganizate, ftrd a

enetoc IllTA cdoZA

structurilorafecta
o

alocaliile
nale din sfe

Ministerul Finanlelor

Continutul obiec(iei/
propunerii (recomandlrii)



acestea urmand a fi redistribuite la o

ulterioard modificare a Legii bugetului de

stat.

Conlbrm prevederilor proiectului se

propune modificarea luncliilor stabilite
Ministerutui Educaliei Ei Cercetarii, in
contextul transmiterii domeniului cultura
qi patrimoniu nalional Ministerului
Culturii, ca urmare a reorganizdrii

acestuia prin dezmembrare (separare) qi

crearea Ministerului Culturii.
in acest sens, se propune completarea

Notei informative cu intbrmalii concrete
privind numdrul unitdlilor de personal 9i a

cheltuielilor necesare pentru salarizarea
personalului din cadruI Ministerului
Educaliei $i Cercetarii. precum gi a celor
redistribuite Ministerului Culturii.

Se acceptlDin clauza de adoptare Prin Prlsma
prevederilor art. 44 alin. (l ) din Legea nr.

1OO12O17 cu privire la actele normative,
textul ,,precum $i in contextul adopthrii

Hotdrdrii Parlamentului nr. 8912021

pentru aprobarea listei ministerelor
(Monitorul Oficial al RePublicii
Moldova, 2021, nr. 190, arr' 202) 9i a
Hotdrdrii Guvemului nr' 11712021 crt

privire la restructurarea administraliei
publice centrale de specialitate" se va

exclude. Acesta se va regdsi in cuprinsul

notei inlormalive.
Se acceptaLa pct. 2, in virtutea

obligatoriu al actelor normat

,,in vigoare" sunt inutile 9i

caracterului
ive, cuvintele
urmeazd a fi

excluse.
Se accepfiLa pct. 4 textul ,.Min

Cercetdrii se sr,rbrogi

obliga{iile. contraclele. deciziile de

linan{are, ordinele de finan1are,

acordurile qi litigiile ministerului,

structurilor sau activitAlilor preluate,

inclusiv prin preluarea bunurilor mobile

qi imobile aflate in administrarea sau'

dupa caz, in proprietatea autoritdlilor
publice care au realizat funcliile in aceste

domenii." Nu este necesar qi se va

exclude. deoarece solu{ia juridicd

reglementatd rezultd din regulile generale

alJ succesiunii de drePt in cazul

tterul Educaliei qi

in toate drePturile,

zarl Sacdurano c oreo

Ministerul Justiliei



vedea art. 205

110712002).

din Codul civil nr

Considerim prevederea ca

fiind una utild, menlionand
cd prevederea rezultd
expres din Structura-tiP a

Regulamentului Privind
organizarea gi funclionarea
ministerului, aProbati Prin
Hotdrdrea Guvemului
nr.59512017.

Pct. 4, recomandam a fi exclus, intrucdt
face trimitere la legislalia in vigoare qi

este lipsit de densitate normativ5' Or,

obligalia de a activa in conformitate cu

legislalia este una generalS qi

necondiIionatd.

Se accePldLa pct. 8 sbP. 7) cuvintele ,,auto

administrative" se vor substi

cuvintele,,autoritdlilor administrative din

ritalilor
tui cu

subordine".
Se accePti

textul ,,(MConnect)", astfel cum este

indicat in Hotdrirea Guvemului

rr.21112019 Privind Platforma de

interoperabilitate (MConnect) or, potrivit

art. 54 alin. (1) lit d) din Legea nr'

1OOI2O17 cu privire la aclele normative,

aceleagi noliuni se exprimd numai prin

La pct. 8 sbP. 9). cuv

interoperabilitate" v
intele ,,platformei de

or fi succedate de

i termeni.
Se acceptaPct. 8 sbp. 13) se va co

art. 7 lit. g) din Legea c

nr. 13612017 care statu

realizdrii funcliilor qi atribuliilor sale,

Guvemul suspenda, abrogi sau anuleazd,

in condiliile legii. actele miniqtrilor, ale

condr,rcdiorilor allor auloritali

administrative centrale subordonate

Guvernului qi ale conducdtorilor

structurilor organizaiionale din sfera lor

de competenli dacd acestec conlravin

Constituiiei Republicii Moldova' actelor

norrnative ale Parlamentului, decretelor

Presedintelui Republicii Moldova'

hotaririlor. ordonanlelor qi dispoziliilor

rela cu prevederile
u privire la Guvern
eazd c5, in vederea

Guvemului
Se acceptd3 va fi redatd Po

consecutivitalii, dupd Anexa nr' 2'

La Anexa nr. 5 qi An"*a nr' 6 cuv6ntul

,,Nota" se va exclude, deoarece acesta nu

e.te un .l.."nt de structurA al actului

normatt\'.

trivitAnexa nr

Ministru al Educafiei gi Cercetlrii ?rfl+"A Anatolie TOPALA



MINISTERUL JUSTITIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD - 2012, mun. Chi$indu,

str. 3I August 1989, nr. 82

rel.. -313 22 20 11 2l
r, h www.iustice.oov,md,

e-ntuil secretor iot@iustice. ov.md

Ministerului Educa{iei si Cercetirii
Cancelaria de Stat

in contexrul adresei cancelariei de Stat nr. l8-23-238-5981 din23.08.2021

vizand examinarea proiectului Hot6r6rii Guvemului cu privire la organizarea qi

func[ionareaMinisteruluiEducalieigiCercetdrii(numirunic276MECCl202l),
comunicAm urmAtoarele.

Lu Proiectul hotaririi

Din clauza de adoptare prin prisma prevederilor art' 44 alin' (l) din Legea

nr. 100/2017 cu privire la actele normative ' textul "precum $i in contextul

adoptdrii Hotdririi Parlamentului rv' 89l2)2l pentru aprobarea listei ministerelor

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021'm' 190' art' 202) $ a Hotdririi

Guvemului nr. llj l2OZl cu privire la restructurarea administraliei publice centrale

despecialitate"sevaexclude'Acestasevaregdsiincuprinsulnoteiintbrmative'
La pct. 2 din sintagma ,.legisla{iei in vigoare" cuvintele "in vigoare" se vor

exclude, ca fiind inutile. Reguta generala este cd referinlele la actele normative

reprezintd referinle la legislalia in vigoare Ei doar pentru excepliile de la regulS se

va specifica dacd este vorba despre legislalia in vigoare la un anumit moment'

La pct.4 textul .,Ministerul Educa{iei qi Cercetdrii se subrogd in toate

drepturile, obligaliile' contractele, deciziile dc finanlare' ordinele de finanlare'

acordurileqilitigiileministerului,structurilorSauactivitalilorpreluate,inclusiv
prinpreluareabunurilormobileEiimobileaflateinadministrareaSau,dupacaz,in
propri.ru,.uautoritAlilorpublicecareal realizatfuncliileinacestedomenii'"nu

este necesar qi se va exclude, deoarece solulia juridici reglementatd rezulta din

regulilegeneralealesuccesiuniidedreptincazulreorganizSriipersoanelorjuridice
(a se vedea art. 205 d\n Codul civil nr' I 107/2002)'

La Pr o ie c tul Re gulame ntului :

23.08.2021 nr.0416534



Pct. 4, recomanddm a fi exclus, intrucdt face trimitere la legislalia in vigoare

qi este lipsit de densitate normativa. Or, obligaiia de a activa in conformitate cu

tegislalia este una generald qi necondilionatd.

La pct. 8 sbp. 7) cuvintele .,autoritalilor administrative', se vor substitui cu

cuvintele,,autoritAlilor administrative din subordine".

La pct' 8 sbp. 9), cuvintele ,,platformei de interoperabilitate', vor fi succedate

de textul ,,(MConnect)", astfel cum este indicat in Hotdrtrea Guvernului nr.

2 I 1/201g privind plaforma de interoperabilitate (Mconnect) or, potrivit art. 54

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative' aceleagi

noliuni se exprimd numai prin aceeaEi termeni.

Pct. 8 sbp. l3) se va corela cu prevederile art' 7 lit' g) din Legeo cu privire la

Guvern nr. 136/2017 care statueazd cd, in vederea reatizdrii funcliilor Ei atribuliilor

sale, Guvernul suspendS, abrogf, sau anuleaza, in condiliile legii, actele miniqtrilor.

ale conducdtorilor altor autoriuti administrative centrale subordonate Guvemului

qialeconducdtorilorstructurilororganizalionaledinsferalordecompetenlddacd
acestea contravin Constituliei Repubticii Moldova' actelor normative ale

Parlamentului.decretelorPreEedinteluiRepubliciiMotdova'hotiririlor'
ordonanlelor qi dispoziliilor Guvemului'

Anexa nr. 3 va fi redatd potrivit consecutivitdlii' dupd Anexa nr' 2'

La Anexa nr' 5 qi Anexa nr' 6 cuvAntut "Notd" 
se va exclude' deoarece

acesta nu este un element de structura al actului normativ'

Secretar de stat Veronica MIHAILOV-
Drsltrlh \rgned by Mrharlo!-Moraru Vero

Daie 2U21.0E.21 l8 l6:04 ELSI'
Reason: l\'lddSign Signature
i.ocalion: Nloldo\a

U

do n. c hi n caa)i ust i c e. eot. ni1



MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

MI4H[ICTEPCTBO OI{HAHCOB
PEC TIYEJIII KII MO,'IIOBA

MD-200i. mun. Chisiniu. str. Conslantin l'anase. 7

w\!\.r)rt.gov.nld. !el (022) 26-26-00, fax 022-26-25-17

La nr. u nic 27 6IMECC/2021

Ministerul Educa(iei, Culturii qi Cercetlrii

Copie: Cancelaria de Stat

Ministerul Finanlelor, la indicalia Cancelariei de Stat nr.l8 -23-238-5981 din 23 august 2021, a

examinat proiectul de ho6rere cu pri'ire la organizarea Si funclionarea Ministerului Educaliei ;i
C'ercetdrii (nr. unic 276,MECCl202l) qi comunicE urmAtoarele.

La Anexa nr.5
Lista institutiilor din domeniul educaliei, in care Ministerul Educaliei qi Cercetlrii exercitl

funclia de fondator, se propune a fi aranjati in ordine alfabeticd pentru o mai ugoari vizualizare;i
identifi care a institutiilor.

Totodata, la lit. c) inslilulii de invdldmdnt superior, in denumirea universitatii din pct, 9), se

propune de a substitui sintagma ,,Gherghe Tambalac" cu sintagma ,,Grigore famblac". In acela;i

timp. Nota de la flnalul Anexei nr.5 se propune de a fi completate cu un punct nou prin care sr fie
menlionata moditicarea denumirii ..Universitatea de Stat din Taraclia" in ,,lnstitulia Publicd

,.Universitatea de Stat,,Grigore famblac" din'Iaraclia".

La Nota informativi
Prevederile alin.2 din compartimentul 5. Fwdamentarea economico-financiard' se propun a fi

excluse din urmdtoarele considerente:
- Ministerul Finanlelor va elabora $i prezenta Guvemului proiectului hotirdrii privind

redistribuirea unor aloca{ii aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020, ntr

in baza proiectului prezentat spre avizare, a$a cum este stipulat in Nota informativi, dar in
contbrmitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.l17l202l cu privire la restructurarea

administraliei publice centrale de specialitate;
- la etapa actualA, Ministerul Finan{elor in proiectul de hotdrare va include redistribuirea doar

a alocaliilor intre rr in isterele reorgan izate, flrd a at'ecta alocaliile structurilor organizalionale din sfera

de competenti. acestea urmdnd a fi redistribuite la o ulterioari modificare a Legii bugetuluide stat.

Conform prevederilor proiectului se propune modificarea funcfiilor stabilite Ministerului

Educaliei gi Cercetdrii, in contextul transmiterii dorneniului culturi gi patrimoniu national

Ministerului Culturii, ca urmare a reorganizdrii acestuia prin dezmembrare (separare) 9i crearea

Ministerului Culturii.
in acest sens. se propune completarea Notei intbnnative cu informalii concrete privind numirul

un itililor de personal ;i a cheltuielilor necesare pentru salarizarea personalului din cadru I M inisterului

Educaliei qi Cercetirii, precum qi a celor redistribuite Ministerului Culturii.

nritnr Bt II)1.\\S( IllDrsrtallv sisned bv Budlanschi Dutnimr
MINISTRui. z6z tbe.zr io ze oa nLsr

Reason Moldsign Si8naturc
I ocation Moldova

Ex r Dohrowolschi - t.l lJ22262125
ru@EJ srr{

24 august 2021 nr. 07ll-031611730



L

FI$A

de prezentare a proiectului
HotlrArea Guvernului cu privire la organizarea si functionarea

Ministerului Educatiei si Cercetirii
(d6umiEa proicctului)

(nm&ul unic de inregttrare. protecrulu,)

Proiectul a fost elaboral $i prezentat Guvernului spre examinare de citre Ministerul Educatiei. Culturii si

Cercetarii
(denuntrea surondli)

Nr.
crt.

Denumirea actului procedural anexat la proiect

Varianta dcfinitivatd a ro iectului Se anexeazi

Nota
autorititii

I

) Nota informativA @are va conline esen{a si necesilatea

implementdrii proiectului, precum si evaluarea impactului
ementdrilor res Iye

Se anexeazd

J Lista pafticipanlilor la procesul de avizarelexpertizare 9i

evolu ia acestui S

Ministerul Finanfelor
Ministerul JustiIiei

,1 Avizele participantilor la avizare li rapoartele de expertizi,
inclusiv avizul Cancelariei de Stat, in cazul proiectelor

documentelor de politici gi al actelor privind sistemul

administraliei publice, f'unclia public6 Ei serviciile publice

Se anexeazd

) Informafia privind consultarea opiniei publice, conform Lesii
nr.239-XVI din l3 noiembrie 2008 privind transparenla in
procesul decizional

Proiectul a fost plasat pe pagina

web particip.gov.md qi pe pagina

web www.mecc.gov.md, la
compartimentul transparenta
decizionalS.

6 Analiza impactului de reglementare a proiectului 1i)l ca:zr

proiectelor ce lin de reglemenlarea activitdtii de
Lipse5te

1 Constatdrile de compatibilitate (pentru proieclele cu sigla

,,uE")
Lipseqte

Sinteza obiecliilor qi propunerilor autoritdtilor publice Si, dupa

caz, a recomanddrilor societAtii civile, in care se va indica

acceptarea sau argumentarea neacceptarii obiecliilor,
unerilor i/sau recortanddrilor

Se anexeazi

9 DupA caz, procesul-verbal al gedinlei interministeriale I
extrasul din procesul-verbal al gedinlei secrelarilor generali de

stat releritor la proiectul respectiv, alte materiale in baza cArora

a lost definitivat iectul

Lipseqte

t0 Ministru al Educaliei fi Cercettrrii
Anatolie TOPALA

Semntrtura

%ib/'4
Data

z{ Qg.4

ll Numele, prenumele, funclia $i datele de contact ale

persoanei responsabile de promovarea proiectului
Secrieru Vasile. consultant,
tel. 022 234 609

Semnitu ra Dtta

intreprinzdlor)

8



Ministerul Educaliei qi Cercetlrii
al Republicii Moldova

!1D-2013, muo. Chiii,Eu, PiaF NlariiAduoari Nalionale, i
+311 (0)221.5 0l 34 +371 (0) 22 23 -j5 60

Ministry of Education and Research of
the Republic of Moldova

MD-2013, Cbifiniu, l. I'inla MaiiAdunari Nalionale

+173 (0) 22 25 ol 34 '373 
(0):2 23 35 60

N,.osl5-oVli986din 15. 08 L-ou

Guvernul Republicii Moldova

in conformitate cu pct.21 I al Regulamentului Guvemului, aprobat prin

Hotardrea Guvernului nr.610/2018, Ministerul Educaliei, culturii qi cercetarii

prezinta pentru aprobare proiectul HotSrarii Guvernului cu privire la organizarea

;ifunclionarea Ministerului Educaliei si cercetdrii (numar 'rnic276tMECCl202l).

Anexe:

1) Fi;a de prezentare a Proiectului;
2 ) Proiectul Hotdrdrii Guvernului ;

3) Nota informativd la Proiect;
4) Sinteza obiecliilor Si recomanddrilor;

5) Avizele Ministerului Justiliei Si a Ministerului Finanlelor'

Min ist ru Vl W Anatolie TOPALA

Sec(ia Juridici
022-23-46-09


