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H O T   R Î R E
pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
privind  completarea anexelor nr.2 !i nr.6  la Legea 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar 

720

Guvernul HOT R !TE: 
Se aprob" #i se prezint" Parlamentului Avizul asupra 

proiectului de lege privind completarea anexelor nr.2 #i nr.6  

la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemneaz":
Ministrul muncii, protec#iei 
sociale !i familiei Valentina Buliga
Ministrul finan#elor                                                  Veaceslav Negru#a
Ministrul justi#iei                                                      Alexandru T"nase 

Nr. 652. Chi!in"u, 6 noiembrie 2009.

          Anexa nr.1
 la Hotarîrea Guvernului nr.653
din   6 noiembrie  2009

REGULAMENTUL
privind organizarea !i func#ionarea Ministerului Educa#iei 

I. Dispozi#ii generale
Domeniu de aplicare 
1. Prezentul Regulament stabile#te modul de organizare 

#i func$ionare a Ministerului Educa$iei.
Statutul juridic al Ministerului Educa#iei 
2. Ministerul Educa$iei (în continuare – Ministerul) este 

organul central de specialitate al administra$iei publice care 
promoveaz" politica de stat în domeniul educa$iei, elabo-
reaz" #i implementeaz" strategiile de dezvoltare #i cele de 
asigurare a calit"$ii în sfera educa$iei.    

3. Ministerul este persoan" juridic", dispune de cont 
trezorerial, de #tampil" cu imaginea Stemei de Stat 
#i denumirea sa, alte #tampile #i anteturi, de modelul 
stabilit.

4. Adresa juridic" a Ministerului: Pia$a Marii Adun"ri 
Na$ionale nr.1, MD-2033, mun. Chi#in"u, Republica 
Moldova.

Cadrul legal de activitate a Ministerului
5. Ministerul este organizat #i func$ioneaz" în baza 

Constitu$iei Republicii Moldova, Legii nr. 64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern, Legii înv"$"mîntului nr. 547-XIII  
din  21 iulie 1995, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 
la func$ia public" #i statutul func$ionarului public, Codului 
muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 
2003, altor legi #i hot"rîri ale Parlamentului, decretelor 
Pre#edintelui Republicii Moldova, ordonan$elor, hot"rîrilor 
#i dispozi$iilor Guvernului, acordurilor interna$ionale la care 
Republica Moldova este parte, precum #i în baza prezentului 
Regulament.

II. Misiunea, func#iile de baz", atribu#iile
!i drepturile Ministerului

6. Misiunea Ministerului const" în elaborarea #i promo-
varea politicii de stat în domeniul educa$iei, racordate la 
tendin$ele interna$ionale de dezvoltare social-economic", 

H O T   R Î R E
cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii 
!i efectivului-limit" ale aparatului central 
al Ministerului Educa#iei

721

Guvernul HOT R R!TE:
1. Se aprob":
Regulamentul privind organizarea #i func$ionarea Minis-

terului Educa$iei, conform anexei nr. 1;
structura aparatului central al Ministerului Educa$iei, 

conform anexei nr. 2;
lista institu$iilor subordonate Ministerului Educa$iei, 

conform anexei nr. 3;
lista întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educa$iei, 

conform anexei nr. 4.
2. Se stabile#te efectivul-limit" al aparatului central 

al Ministerului  Educa$iei în num"r de 61 de unit"$i, cu 
un fond anual de retribuire a muncii, conform legisla$iei 

în vigoare.
3. Se abrog":
Hot"rîrea Guvernului nr. 976 din 12 august 2008 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului, structurii #i efecti-
vului-limit" ale aparatului central al Ministerului Educa$iei #i 
Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr. 154-156, art. 963), cu complet"rile ulterioare;

punctele 2 #i 3 din anexa nr. 1 la Hot"rîrea Guvernului nr. 
939 din 5 septembrie 2005 „Cu privire la reorganizarea prin 
absorb$ie a unor institu$ii de înv"$"mînt secundar profesional 
din mun. Chi#in"u” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2005, nr. 119-122, art. 1009). 

PRIM-MINISTRU                                     Vladimir  FILAT

Contrasemneaz":
Viceprim-ministru                                                   Ion  Negrei
Ministrul educa#iei                                                  Leonid  Bujor
Ministrul finan#elor                                                 Veaceslav  Negru#a 

Nr. 653. Chi!in"u, 6 noiembrie 2009.
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determinarea orient"rilor strategice de dezvoltare, moder-
nizare continu" #i integrare a sistemului educa$ional din 
Republica Moldova în sistemul european al înv"$"mîntului, 
formarea profesional" #i asigurarea accesului la educa$ie 
#i la realiz"rile #tiin$ifice pentru to$i cet"$enii Republicii 
Moldova pe parcursul întregii vie$i.

7. Func$iile de baz" ale Ministerului sînt:
1) elaborarea #i implementarea documentelor de politici 

în domeniul educa$iei;
2) planificarea strategic", analiza, monitorizarea #i 

evaluarea implement"rii documentelor de politici na$ionale 
(componenta Educa$ie) #i sectoriale, examinarea multi-
lateral" a impactului social, economic, financiar etc. al 
acestora;

3) asigurarea corespunderii documentelor de politici 
elaborate în domeniul educa$iei cu strategiile #i programele 
na$ionale #i racordarea politicilor educa$ionale la priorit"$ile 
#i necesit"$ile de integrare european";

4) reglementarea, în condi$iile legii, a modului de 
organizare #i func$ionare a sistemului de înv"$"mînt #i 
elaborarea cadrului normativ pentru func$ionarea sistemului 
educa$ional;

5) evaluarea #i monitorizarea accesului copiilor #i tinerilor 
la studii, a calit"$ii serviciilor educa$ionale #i adoptarea 
m"surilor de îmbun"t"$ire a acestora;

6) analiza #i elaborarea prognozelor privind dezvoltarea 
institu$ional" a sistemului de înv"$"mînt, #colarizarea, 
resursele umane #i activitatea financiar";

7) elaborarea, aprobarea #i implementarea în înv"$"mînt 
a standardelor educa$ionale de stat #i controlul realiz"rii 
lor adecvate; 

8) elaborarea #i dezvoltarea sistemului na$ional de 
evaluare, examinare #i acreditare a institu$iilor de înv"$"mînt 
de toate nivelurile #i treptele, indiferent de subordonare #i 
forma lor de proprietate;

9) adoptarea deciziilor privind recunoa#terea calific"rilor 
în înv"$"mîntul secundar profesional, mediu de specialitate 
#i superior; 

10) gestionarea, în condi$iile legii, a programelor interna-
$ionale de asisten$" financiar" pentru sus$inerea dezvolt"rii 
sistemului de înv"$"mînt #i pentru îmbun"t"$irea calit"$ii 
serviciilor educa$ionale;

11) colaborarea cu alte organe centrale de specialitate 
ale administra$iei publice #i cu autorit"$ile administra$iei 
publice locale, cu societatea civil", în vederea realiz"rii 
misiunii Ministerului #i implement"rii  politicilor educa$i-
onale;

12) colaborarea interna$ional" în domeniul educa$iei 
#i reprezentarea intereselor statului în diferite organisme 
interna$ionale, în conformitate cu tratatele interna$ionale 
încheiate în domeniul educa$iei, în limitele împuternicirilor 
acordate de Guvern.

. Ministerul are urm"toarele atribu$ii:
1) determin" orient"rile prioritare, elaboreaz" #i propune 

spre aprobare strategia dezvolt"rii sistemului de înv"$"mînt, 
obiectivele educa$ionale pe niveluri #i trepte, coordoneaz" 
realizarea programelor de stat în domeniul educa$iei;

2) asigur" executarea legisla$iei în domeniul educa$iei în 
unit"$ile de înv"$"mînt, indiferent de subordonarea #i forma 
lor de proprietate; elaboreaz" proiecte de acte normative 
#i legislative în domeniul educa$iei; realizeaz" ac$iuni vizînd 
armonizarea legisla$iei na$ionale a înv"$"mîntului cu cadrul 
european #i mondial al obiectivelor educa$iei;

3) stabile#te #i aprob", în colaborare cu alte organe 
centrale de specialitate ale administra$iei publice #i cu 
autorit"$ile administra$iei publice locale, re$eaua #colar" #i 
tipurile institu$iilor de înv"$"mînt;

4) avizeaz" ini$ierea #i organizarea alternativelor educa-
$ionale, în conformitate cu  legisla$ia în vigoare;

5) coordoneaz" procesul de elaborare a standardelor 
educa$ionale de stat, aprob", monitorizeaz" #i asigur" 
implementarea acestora în institu$iile de înv"$"mînt;

6) coordoneaz" #i monitorizeaz" activitatea didactic", 
didactico-metodic" #i instructiv-educativ" a institu$iilor de 
înv"$"mînt, indiferent de subordonarea acestora;

7) organizeaz" #i coordoneaz" activitatea de elaborare #i 
dezvoltare a curriculei, a planurilor de înv"$"mînt #i progra-
melor de studii, a manualelor #i altor materiale didactice;

8) organizeaz" concursuri na$ionale pentru selectarea #i 
aprobarea manualelor #colare, finan$eaz" editarea acestora 
pentru înv"$"mîntul primar #i pre#colar, iar prin intermediul 
Fondului special pentru manuale – pentru înv"$"mîntul 
gimnazial #i liceal;

9) coordoneaz" activitatea de evaluare a rezultatelor 
#colare #i organizeaz" examenele de absolvire a treptelor 
de #colaritate;

10) inspecteaz", în condi$iile legii, institu$iile de 
înv"$"mînt de toate gradele #i tipurile, indiferent de subor-
donarea #i forma de proprietate a acestora;

11) coordoneaz" #i monitorizeaz" activitatea extra- 
#colar";

12) particip" la elaborarea proiectelor planurilor de 
admitere în institu$iile de înv"$"mînt secundar profesional, 
mediu de specialitate #i superior;

13) repartizeaz", în baza planurilor de înmatriculare 
aprobate de Guvern,  cote de admitere în institu$iile de 
înv"$"mînt secundar profesional, mediu de specialitate #i 
superior;

14) coordoneaz" #i monitorizeaz", în condi$iile legii, 
activitatea direc$iilor generale înv"$"mînt, tineret #i sport, 
a Fondului special pentru manuale, a altor organe, institu$ii 
#i organiza$ii subordonate; 

15) elaboreaz" prognoze privind necesarul de cadre 
didactice pentru sistemul educa$ional;

16) organizeaz" perfec$ionarea #i atestarea cadrelor 
didactice, acord" grade didactice #i avizeaz" conferirea 
titlurilor #tiin$ifico-didactice de profesor universitar #i confe-
ren$iar universitar;

17) elaboreaz" #i aprob" regulamentele-tip ale institu-
$iilor de înv"$"mînt de toate nivelurile #i treptele #i regula-
mentele institu$iilor din subordine;

18) aprob" statele de personal ale institu$iilor din 
subordine;

19) angajeaz" #i elibereaz" directorii institu$iilor de 
înv"$"mînt de stat secundar special, secundar profesional, 
liceal, precum #i directorii institu$iilor de înv"$"mînt de 
stat de subordonare republican"; coordoneaz" numirea în 
func$ie a conduc"torilor institu$iilor de înv"$"mînt general, 
secundar profesional #i mediu de specialitate private;

20) evalueaz" #i acrediteaz" institu$iile de înv"$"mînt #i 
institu$iile de formare continu" cu orice tip de proprietate 
#i subordonare, prezentînd recomand"ri pentru optimizarea 
func$ion"rii acestora;

21) desemneaz" comisiile specializate de evaluare 
academic" #i acreditare, adopt" hot"rîri privind acreditarea 
sau neacreditarea institu$iilor de înv"$"mînt #i elibereaz" 
institu$iilor acreditate certificatele respective; d" publi-
cit"$ii rezultatele acredit"rii sau respingerea cererilor de 
acreditare a institu$iilor de înv"$"mînt;

22) coordoneaz" #i controleaz" activitatea institu$iilor 
de înv"$"mînt din str"in"tate, care func$ioneaz" pe teritoriul 
Republicii Moldova;

23) aprob" tipurile #i modelele (mostrele) actelor de 
studii;

24) stabile#te, în baza standardelor na$ionale #i interna-
$ionale, criteriile de recunoa#tere a perioadelor, calific"rilor 
#i actelor de studii;

25) coordoneaz" activitatea de cercetare #tiin$ific" 
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#i dezvoltare tehnologic", desf"#urat" în institu$iile de 
înv"$"mînt subordonate;

26) stabile#te, în func$ie de orient"rile prioritare ale 
dezvolt"rii înv"$"mîntului de toate nivelurile, indicii de 
performan$" #i volumul aloca$iilor bugetare pentru institu$iile 
subordonate;

27) efectueaz" analiza #i prognoza indicatorilor 
economico-financiari ai înv"$"mîntului #i coordoneaz" activi-
tatea economico-financiara a institu$iilor subordonate;

28) exercit" controlul asupra form"rii #i utiliz"rii mijloa-
celor speciale de c"tre institu$iile subordonate în confor-
mitate cu actele normative în vigoare;

29) exercit" func$ii de beneficiar al obiectelor de 
construc$ie incluse în planul investi$ional, prev"zute pentru 
finan$are din contul bugetului de stat, #i supravegheaz" 
utilizarea lor conform destina$iei;

30) conlucreaz" cu ministerele, alte autorit"$i adminis-
trative centrale #i autorit"$ile administra$iei publice locale 
în problemele înv"$"mîntului #i preg"tirii institu$iilor din 
subordine pentru noul an de studii;

31) elaboreaz" bugetul fundamentat pe programe 
#i performan$e #i particip" la elaborarea clasifica$iei 
economice;

32) elaboreaz" planul strategic de cheltuieli în domeniul 
educa$iei;

33) asigur" ocrotirea #i fortificarea s"n"t"$ii copiilor #i 
tineretului studios în procesul educa$ional #i exercit", în 
comun cu Ministerul S"n"t"$ii, controlul asupra respect"rii 
legisla$iei privind ocrotirea s"n"t"$ii în institu$iile subor-
donate;

34) coordoneaz" #colarizarea #i asisten$a psiho-
pedagogic" a copiilor #i tinerilor cu dizabilit"$i;

35) particip" la elaborarea #i implementarea progra-
melor de protec$ie social" a cadrelor didactice, elevilor #i 
studen$ilor;

36) organizeaz" instruirea în domeniul protec$iei civile a 
elevilor #i studen$ilor din institu$iile de înv"$"mînt, precum 
#i a tuturor categoriilor de personal din institu$iile #i organi-
za$iile subordonate;

37) elaboreaz", în comun cu Ministerul Finan$elor, 
mecanismele de finan$are a sistemului educa$ional;

38) efectueaz" analiza #i prognoza indicatorilor 
economico-financiari de dezvoltare a sistemului educa$ional 
#i coordonarea metodologic", organiza$ional" a activit"$ilor 
de planificare economic", de eviden$", gestiune #i aprovi-
zionare tehnico-material" a sferei înv"$"mîntului;

39) formuleaz" #i prezint" propuneri de perfec$ionare 
a remuner"rii cadrelor didactice #i a altor categorii de 
personal din sistemul de înv"$"mînt;

40) coordoneaz" realizarea programelor de dezvoltare 
a infrastructurii institu$iilor de înv"$"mînt de stat; 

41) stabile#te priorit"$ile politicii investi$ionale, asigur" 
dezvoltarea continu" #i func$ionalitatea bazei tehnico-
materiale a institu$iilor din subordine, monitorizeaz" 
realizarea obiectivelor în domeniu #i eficien$a utiliz"rii 
resurselor;

42) administreaz", conform actelor normative în vigoare, 
proprietatea de stat gestionat";

43) conlucreaz" cu ministerele, alte autorit"$i adminis-
trative centrale #i autorit"$ile administra$iei publice locale în 
problemele organiz"rii, func$ion"rii #i dezvolt"rii sistemului 
educa$ional; dezvolt" parteneriate cu mediul de afaceri 
în problemele form"rii profesionale ini$iale #i continue #i 
plas"rii în cîmpul muncii a absolven$ilor de la diferite niveluri 
#i trepte de înv"$"mînt;

44) coordoneaz" procesul de plasare în cîmpul muncii 
a absolven$ilor institu$iilor de înv"$"mînt cu profil pedagogic 
#i contribuie, prin intermediul institu$iilor de înv"$"mînt 
secundar profesional, mediu de specialitate #i superior, la 

plasarea absolven$ilor de alte profiluri;
45) examineaz" interpel"rile, demersurile #i peti$iile 

parvenite în adresa Ministerului;
46) acord", pe baza rezultatelor profesionale ob$inute, 

titluri, distinc$ii, diplome, medalii;
47) organizeaz" examenul de evaluare a nivelului de 

cunoa#tere a prevederilor Constitu$iei Republicii Moldova 
#i a limbii române pentru ob$inerea cet"$eniei Republicii 
Moldova de c"tre cet"$enii str"ini;

48) prezint", anual, Guvernului raportul privind sistemul 
educa$ional #i direc$iile de dezvoltare a acestuia;

49) exercit" #i alte atribu$ii în conformitate cu legisla$ia 
în vigoare.

9. Ministerul este învestit cu urm"toarele drepturi:
1) s" ini$ieze #i s" prezinte Guvernului proiecte privind 

perfec$ionarea legisla$iei în domeniile de competen$";
2) s" solicite, în modul stabilit de lege, de la ministere, 

alte autorit"$i administrative centrale, autorit"$i ale adminis-
tra$iei publice locale, organiza$ii, întreprinderi #i institu$ii 
rapoarte, date statistice #i informa$ii vizînd problemele din 
sfera sa de competen$";

3) s" creeze, s" reorganizeze sau s" lichideze, în modul 
stabilit de lege, institu$iile din subordine;

4) s" înfiin$eze consilii, comisii, grupuri de exper$i #i alte 
organe consultative pentru exercitarea atribu$iilor în sfera 
sa de competen$";

5) s" efectueze studii de documentare în institu$iile 
publice #i private de înv"$"mînt de toate tipurile #i nivelurile, 
precum #i în institu$iile de cercetare subordonate;

6) s" negocieze #i s" încheie, în modul legal stabilit #i 
în limitele competen$elor sale, acorduri #i protocoale de 
colaborare în domeniul educa$iei. 

III. Organizarea activit"#ii Ministerului
Conducerea Ministerului
10. Ministerul î#i organizeaz" activitatea în baza princi-

piilor transparen$ei în procesul decizional #i de r"spundere 
personal" a conduc"torilor pentru deciziile adoptate în 
limitele lor de competen$". 

11. Conducerea Ministerului este exercitat" de ministru, 
numit în/#i eliberat din func$ie în conformitate cu legisla$ia 
în vigoare. Pentru coordonarea activit"$ilor pe domenii, 
ministrul deleag", prin ordin, competen$e vicemini#trilor.

12. Ministrul educa$iei:
1) exercit" conducerea Ministerului, avînd calitatea de 

ordonator principal de credite;
2) reprezint" Ministerul în raporturile cu organele 

centrale de specialitate ale administra$iei publice #i ale 
administra$iei publice locale, cu alte persoane juridice, 
precum #i în rela$iile interna$ionale; 

3) poart" r"spundere pentru realizarea politicii de stat 
în domeniul educa$iei #i pentru îndeplinirea atribu$iilor 
Ministerului;

4) asigur" executarea prevederilor Constitu$iei Republicii 
Moldova, legilor,  hot"rîrilor Parlamentului, decretelor 
Pre#edintelui Republicii Moldova, ordonan$elor, hot"rîrilor #i 
dispozi$iilor Guvernului, care vizeaz" domeniul educa$iei;

5) organizeaz" activitatea Ministerului #i delimiteaz" 
atribu$iile vicemini#trilor #i ale conduc"torilor subdiviziunilor 
interne ale aparatului central al Ministerului;

6) prezideaz" #edin$ele #i asigur" realizarea hot"rîrilor 
Colegiului Ministerului;

7) opereaz", în statele de personal ale aparatului central 
al Ministerului, modific"rile determinate de necesitatea 
eficientiz"rii activit"$ii manageriale a Ministerului, în limitele 
fondului de salarizare #i ale efectivului-limit"  aprobat de 
Guvern;

8) angajeaz" #i elibereaz", în modul stabilit de lege, 
personalul aparatului central al Ministerului, directorii insti-
tu$iilor publice de înv"$"mînt de subordonare republican", 
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precum #i directorii institu$iilor publice de înv"$"mînt liceal, 
special #i secundar profesional;

9) determin", în baza criteriilor prestabilite, m"surile de 
stimulare a salaria$ilor aparatului central al Ministerului sau 
de sanc$ionare a acestora, în conformitate cu legisla$ia în 
vigoare;

10) aprob" Regulamentul de func$ionare a Colegiului 
Ministerului, regulamentele subdiviziunilor interioare ale 
aparatului central al Ministerului, statutele sau regula-
mentele institu$iilor #i organiza$iilor subordonate, alte acte 
normative;

11) emite ordine #i dispozi$ii ce vizeaz" activitatea de 
baz" a Ministerului, cu publicarea acestora, în modul stabilit, 
#i controleaz" executarea lor. În anumite cazuri, ministrul 
emite ordine în comun cu conduc"torii altor organe centrale 
de specialitate ale administra$iei publice. 

13. Ordinele #i dispozi$iile emise de ministrul educa$iei 
sînt executorii pentru toate organele de conducere din 
înv"$"mînt, pentru institu$iile de înv"$"mînt de toate nivelurile 
#i treptele, indiferent de tipul de proprietate, de organizarea 
juridic" sau de subordonarea acestora, pentru institu$iile #i 
unit"$ile de formare continu" a cadrelor #i de cercetare #tiin-
$ific" subordonate, pentru ministere #i alte autorit"$i publice 
centrale care au în subordine institu$ii de înv"$"mînt. 

14. În caz de absen$" temporar" motivat", atribu-
$iile ministrului sînt exercitate de unul dintre vicemini#tri, 
desemnat prin ordinul ministrului.

15. Ministrul educa$iei este asistat de doi vicemini#tri, 
numi$i în/#i elibera$i din func$ie prin hot"rîre de Guvern, la 
propunerea ministrului.

16. Vicemini#trii #i conduc"torii subdiviziunilor aparatului 
central al Ministerului poart" r"spundere pentru activitatea 
#i deciziile luate în sferele lor de competen$", delimitate 
prin ordinul ministrului.

17. Vicemini#trii se subordoneaz" direct ministrului, 
avînd urm"toarele atribu$ii:

1) coordonarea bunei func$ion"ri a subdiviziunilor din 
cadrul ministerului #i unit"$ilor subordonate, asigurarea 
leg"turii operative între ministru #i conduc"torii tuturor 
subdiviziunilor ministeriale #i unit"$ilor subordonate;

2) controlul asupra respect"rii legalit"$ii actelor emise 
de minister #i institu$iile subordonate Ministerului;

3) coordonarea #i controlul aplic"rii politicii de stat în 
domeniul înv"$"mîntului atît la nivelul subdiviziunilor din 
Minister, cît #i la nivelul direc$iilor raionale/municipale 
înv"$"mînt, tineret #i sport #i al unit"$ilor de înv"$"mînt;

4) colaborarea cu subdiviziunile responsabile de insti-
tu$iile de înv"$"mînt din subordinea altor ministere, precum 
#i cu directorii generali ai direc$iilor raionale/municipale 
înv"$"mînt, tineret #i sport în probleme de interes comun;

5) primirea #i transmiterea, spre avizare, ministerelor a 
proiectelor de acte normative ini$iate de Minister #i organi-
zarea aviz"rii actelor normative ini$iate de alte autorit"$i;

6) asigurarea finaliz"rii, pîn" la aprobare de c"tre 

Guvern, a proiectelor ini$iate de Minister;
7) monitorizarea #i controlul elabor"rii raport"rilor 

periodice, prev"zute de reglement"rile în vigoare.
Cabinetul ministrului
18. În îndeplinirea atribu$iilor sale, ministrul este asistat 

de cabinetul ministrului, cu statut de Serviciu, din care 
pot face parte consilieri, consultan$i #i alt personal care 
deserve#te activitatea conduc"torului.

Organul colegial al Ministerului
19. În cadrul Ministerului func$ioneaz", în calitate de 

organ consultativ, constituit pe principii participative #i de 
reprezentare, Colegiul Ministerului, format din 15 membri, 
dintre care 2 cu vot consultativ, instituit prin hot"rîre de 
Guvern.

20. Pre#edinte al Colegiului este ministrul educa$iei. 
Vicemini#trii sînt membri ai Colegiului din oficiu. Din 
componen$a Colegiului fac parte pre#edintele comisiei 
parlamentare de specialitate, reprezentan$i ai institu$iilor de 
înv"$"mînt de diferite niveluri #i trepte, organelor teritoriale 
ale înv"$"mîntului, sindicatelor de ramur", patronatului, 
tineretului studios, societ"$ii civile.

21. Colegiul î#i desf"#oar" activitatea conform regula-
mentului aprobat prin ordinul ministrului. Hot"rîrile Colegiului 
se pun în aplicare prin emiterea de c"tre ministru a ordinelor 
corespunz"toare.

Structura Ministerului
22. Structura #i efectivul-limit" ale aparatului central 

al Ministerului se aprob" de c"tre Guvern, la propunerea 
ministrului. 

Coresponden#a Ministerului
23. Dreptul de prim" semn"tur" pe toate actele Minis-

terului îl are ministrul educa$iei.
24. În lipsa ministrului, dreptul de prim" semn"tur" 

revine unuia dintre vicemini#tri sau altor persoane, în temeiul 
ordinului ministrului sau avînd împuternicire special".

25. Persoanele învestite cu dreptul de semn"tur" poart" 
r"spundere personal" pentru legalitatea, veridicitatea #i 
corectitudinea documentului semnat. 

Colaborarea în cadrul comisiilor !i grupurilor de 
lucru

26. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru 
exercitarea unor func$ii speciale, Ministerul, în calitate de 
organ de specialitate al administra$iei publice centrale, 
organizeaz" #i monitorizeaz" activitatea consiliilor, comisiilor 
#i grupurilor de lucru constituite la nivel na$ional în domeniul 
educa$iei.

IV. Dispozi#ii speciale
27. Finan$area activit"$ii Ministerului se efectueaz" din 

contul bugetului de stat, în conformitate cu legisla$ia.
28. Structurile specializate aflate în subordinea #i/sau 

coordonarea Ministerului func$ioneaz" în baza actelor 
normative de înfiin$are #i a regulamentelor proprii de 
organizare #i func$ionare.

  Anexa nr.2 
la Hotarîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie  2009

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Educa#iei 

Conducerea
Cabinetul ministrului (Serviciu)
Serviciul secretariat  
Serviciul comunicare #i rela$ii cu publicul
Sec$ia conformare #i asisten$" juridic" 
Direc$ia înv"$"mînt pre#colar, primar #i secundar general
Direc$ia înv"$"mînt secundar profesional #i mediu de 

specialitate

Direc$ia înv"$"mînt superior 
Direc$ia analiz", monitorizare #i evaluare a politicilor
Direc$ia rela$ii interna$ionale #i integrare european"
Serviciul informare, autentificarea actelor de studii #i 

recunoa#terea calific"rilor  
Direc$ia tehnologii informa$ionale #i asigurare didactic"
Direc$ia politic" economic", patrimoniu #i finan$e
Serviciul logistic"
Direc$ia resurse umane, formare continu" #i atestare
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  Anexa nr.3 
la Hotarîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie 2009

L I S T A
institu#iilor subordonate Ministerului Educa#iei 

Agen$ia de Asigurare a Calit"$ii 
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Pedagogic" de Stat “Ion Creang"” din 

Chi#in"u
Universitatea Tehnic" a Moldovei
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din B"l$i
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea de Stat din Comrat
Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din 

Cahul
Universitatea de Stat din Taraclia
Universitatea de Stat de Educa$ie Fizic" #i Sport
Institutul de Rela$ii Interna$ionale din Moldova
Institutul de !tiinte ale Educa$iei
Colegiul de Informatic" din Chi#in"u 
Colegiul de Microelectronic" #i Tehnic" de Calcul din 

Chi#in"u
Colegiul de Ecologie din Chi#in"u 
Colegiul de Industrie Usoar" din B"l$i 
Colegiul Politehnic din Chi#in"u 
Colegiul Politehnic din B"l$i 
Colegiul de Transporturi din Chi#in"u 
Colegiul de Construc$ii din Chi#in"u 
Colegiul Tehnologic din Chi#in"u 
Colegiul Financiar-Bancar “Alexandru Diordi$a” din 

Chi#in"u 
Colegiul de Construc$ii din Hînce#ti 
Colegiul Tehnic Feroviar din B"l$i 
Colegiul Pedagogic “Alexandru cel Bun” din C"l"ra#i
Colegiul Pedagogic “Alexei Mateevici” din Chi#in"u 
Colegiul Pedagogic “Gheorghe Asachi” din Lipcani 
Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” din Orhei 
Colegiul Pedagogic “Mihai Eminescu” din Soroca 
Colegiul Pedagogic “Mihail Ciachir” din Comrat
Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul
Contabilitatea Centralizat"
Centrul Republican pentru Copii #i Tineret
Centrul Tehnologii Informa$ionale #i Comunica$ionale 

în Educa$ie
Casa Republican" de Cultur" #i Crea$ie Artistic" a 

Tineretului Studios
Consulta$ia republican" medico-psihopedagogic"
Muzeul Pedagogic Republican
!coala Profesional" nr. 1, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 2, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 3, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 4, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 5, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 6, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 7, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 8, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 9, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 10, mun. Chi#in"u
!coala Profesional" nr. 1, mun. B"l$i
!coala Profesional" nr. 2, mun. B"l$i
!coala Profesional" nr. 3, mun. B"l$i
!coala Profesional" nr. 4, mun. B"l$i
!coala Profesional" nr. 5, mun. B"l$i
!coala Profesional", or. Ocni$a
!coala Profesional", com. Tîrnova, r-nul Dondu#eni
!coala Profesional", s. Corbu, r-nul Dondu#eni
!coala Profesional" nr. 1, or. Cupcini, r-nul Edine$
!coala Profesional" nr. 2, or. Cupcini, r-nul Edine$
!coala Profesional", or. Drochia
!coala Profesional", s. Zguri$a, r-nul Drochia
!coala Profesional", or. Rî#cani
!coala Profesional", s. Ciuciulea, r-nul Glodeni
!coala Profesional", or. Soroca
!coala Profesional", or. Flore#ti
!coala Profesional", or. M"rcule#ti, r-nul Flore#ti
!coala Profesional", s. Tîrgul Vertiujeni, r-nul Flore#ti

!coala Profesional", com. Cuhure#tii de Sus, r-nul 
Flore#ti

!coala Profesional", com. Alex"ndreni, r-nul Sîngerei
!coala Profesional", or. Telene#ti
!coala Profesional", or. Rezina
!coala Profesional", or. Orhei
!coala Profesional", s. Cucuruzenii de Sus, r-nul 

Orhei
!coala Profesional", or. Ungheni
!coala Profesional", or. Nisporeni
!coala Profesional", or. C"l"ra#i
!coala Profesional" nr. 1, or. Criuleni
!coala Profesional" nr. 2, or. Criuleni
!coala Profesional", com. R"zeni, r-nul Ialoveni
!coala Profesional", or. Hînce#ti
!coala Profesional", com. C"rpineni, r-nul Hînce#ti
!coala Profesional", or. Leova
!coala Profesional", or. Cimi#lia
!coala Profesional", or. C"u#eni
!coala Profesional", s. Taraclia, r-nul C"u#eni
!coala Profesional", or. !tefan Vod"
!coala Profesional", nr. 1, or. Cahul
!coala Profesional", nr. 2, or. Cahul
!coala Profesional", mun. Comrat, unitatea teritorial" 

autonom" G"g"uzia (Gagauz-Yeri)
!coala Profesional", or. Ceadîr-Lunga, unitatea terito-

rial" autonom" G"g"uzia (Gagauz-Yeri)
!coala Profesional", or. Vulc"ne#ti, unitatea teritorial" 

autonom" G"g"uzia (Gagauz-Yeri)
!coala de Meserii nr. 2, mun. Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 4, com. Bubuieci, mun. 

Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 5, mun. Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 6, mun. B"l$i
!coala de Meserii nr. 8, s. Todire#ti, r-nul Anenii Noi
!coala de Meserii nr. 9, or. F"le#ti
!coala de Meserii nr. 10, or. Briceni
!coala de Meserii nr. 11, s. D"nceni, r-nul Ialoveni
!coala de Meserii nr. 12, s. Vii#oara, r-nul !tefan 

Vod"
!coala de Meserii nr. 13, s. Ciumai, r-nul Taraclia
!coala de Meserii nr. 15, or. Cantemir
!coala de Meserii nr. 16, s. Valea Norocului, r-nul 

Sîngerei
!coala de Meserii nr. 17, or. Glodeni
!coala de Meserii pentru nev"z"tori #i slab v"z"tori, 

mun. Chi#in"u
!coala de Meserii pentru surzi #i hipoacuzici, mun. 

Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 1, s. Pruncul, mun. Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 2, or. Cricova, mun. Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 3, or. Cricova, mun. Chi#in"u
!coala de Meserii nr. 4, or. Soroca
!coala de Meserii nr. 5, or. Lipcani, r-nul Briceni
!coala de Meserii nr. 6, s. Rusca, r-nul Hînce#ti
Liceul Republican cu Profil Real, mun. Chi#in"u
Liceul Teoretic “!tefan cel Mare #i Sfînt”, or. Grigo-

riopol
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Dub"sari
Liceul Teoretic “Evrica”, or. Rîbni$a
Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun”, mun. Bender
Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, or. Tiraspol
Liceul-internat republican cu profil sportiv
Gimnaziul Roghi, r-nul Dub"sari
Gimnaziul Corjova, r-nul Dub"sari
Casa de Copii Cernoleuca, r-nul Dondu#eni
Casa de Copii, mun. B"l$i
!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 

îngrijirea p"rin$ilor, mun. Bender
!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 

îngrijirea p"rin$ilor, or. F"le#ti
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!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, or. Cupcini, r-nul Edine$

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
ingrijirea p"rin$ilor, s. C"z"ne#ti, r-nul Telenesti

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, s. C"rpineni, r-nul Hînce#ti

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, mun. B"l$i

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, or. Str"#eni

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, or. Orhei

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, or. Leova

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, or. Ungheni

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rintilor, s. V"sc"u$i, r-nul Flore#ti

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, s. Napadova, r-nul Flore#ti

!coala de tip-internat pentru copii orfani #i r"ma#i f"r" 
îngrijirea p"rin$ilor, or. Ceadîr-Lunga

!coala-internat sanatorial", s. Ivancea, r-nul Orhei
!coala-internat sanatorial", s. Cini#eu$i, r-nul Rezina
!coala-internat sanatorial", or. Drochia
!coala-internat pentru copii cu devieri în comportament, 

s. Solone$, r-nul Soroca

!coala-internat special" pentru copii surzi #i hipoacuzici, 
or. Cahul

!coala-internat special" pentru copii hipoacuzici, s. 
Hîrbov"t, r-nul C"l"ra#i

!coala-internat special" pentru copii orbi #i slab v"z"tori, 
mun. B"l$i

!coala-internat special" pentru copii cu restan$e polio-
mielit" #i paralizie cerebral", or. Hînce#ti

!coala-internat special" pentru copii cu restan$e polio-
mielit" #i paralizie cerebral", or. Ialoveni

!coala republican" cu #i f"r" frecven$" pentru surzi #i 
hipoacuzici, mun. Chi#in"u

!coala-internat auxiliar", s. Crihana Veche, r-nul 
Cahul

!coala-internat auxiliar", s. S"rata-Galben", r-nul 
Hînce#ti

!coala-internat auxiliar", s. S"rata Noua, r-nul Leova
!coala-internat auxiliar", or. Rezina
!coala-internat auxiliar", or. Telene#ti
!coala-internat auxiliar", s. M"rcule#ti, r-nul Flore#ti
!coala-internat auxiliar", s.Visoca, r-nul Soroca
!coala-internat auxiliar", s. Corten, r-nul Taraclia
!coala-internat auxiliar", s. Congaz, unitatea teritorial" 

autonom" G"g"uzia (Gagauz-Yeri)
!coala-internat auxiliar", s. Grin"u$i-Moldova, r-nul 

Ocni$a
!coala-internat auxiliar", s. Tocuz, r-nul C"u#eni

  Anexa nr.4 
la Hotarîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie  2009

LISTA
întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educa#iei 

Institutul de Instruire Continu"
Fondul Special pentru Manuale
Întreprinderea de Stat Hotelul “Zarea”
Întreprinderea de Stat Firma Comercial" de Intermediere 

“Mold-Didactica”
Întreprinderea de Stat de Producere #i Comer$ 

“Didactica”

Întreprinderea de Stat Centrul !tiin$ific Metodic #i 
Editorial “Univers-Pedagogic”

Revista „Noi”
Revista „Florile dalbe”
Revista „Alunelul”

H O T   R Î R E
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea !i completarea unor acte legislative

722

Guvernul HOT R !TE: 
Se aprob" #i se prezint" Parlamentului spre examinare 

proiectul de lege pentru modificarea #i completarea unor 
acte legislative.

PRIM-MINISTRU   Vladimir FILAT 

Contrasemneaz":
Ministrul justi#iei   Alexandru T"nase 

Nr. 655. Chi!in"u, 6 noiembrie 2009.

H O T   R Î R E
privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
articolului 54 din Codul contraven#ional al Republicii 
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

723

Guvernul HOT R !TE:
Se aprob" #i se prezint" Parlamentului spre examinare 

proiectul  de lege pentru modificarea articolului 54 din 

Codul contraven$ional al Republicii Moldova nr. 218-XVI 
din 24 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU   Vladimir FILAT 

Contrasemneaz":
Ministrul justi#iei   Alexandru T"nase 

Nr. 656. Chi!in"u, 6 noiembrie 2009.


