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Articolul 8. Parteneriatul în sistemul de educaţie 

 

 

(2) Ministerul Educaţiei proiectează şi aplică strategiile 
naţionale de dezvoltare a sistemului educaţional cu 
consultarea autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale, precum şi a partenerilor sociali. 

 



 
Articolul 9.Condiţiile de acces 

  

(2) Statul asigură finanţarea pachetului standard de 
servicii educaţionale pentru învăţămîntul preşcolar, 
primar, gimnazial şi liceal, indiferent de tipul de 
proprietate a instituţiei de învăţămînt. Pachetul 
standard de servicii educaţionale pentru învăţămîntul 
general se aprobă de Guvern. 

 

(3) Finanţarea de bază a învăţămîntului general se face 
după principiul „banul urmează elevul”, conform 
căruia resursele alocate pentru un elev sau un copil se 
transferă la instituţia de învăţămînt în care acesta 
învaţă. 

 



 
Articolul 13. Învăţămîntul obligatoriu 

 (1) Învăţămîntul obligatoriu începe cu grupa pregătitoare 
din învăţămîntul preşcolar şi se finalizează cu 
învăţămîntul liceal sau învăţămîntul profesional 
tehnic secundar şi postsecundar. 

(2) Obligativitatea frecventării învăţămîntului obligatoriu 
încetează la vîrsta de 18 ani. 

(3) Responsabilitatea şcolarizării obligatorii a copiilor cu 
vîrsta de pînă la 16 ani revine părinţilor sau altor 
reprezentanţi legali şi autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelurile întîi şi al doilea. 

(4) Ministerul Educaţiei elaborează, aprobă şi 
monitorizează respectarea regulamentelor de 
şcolarizare obligatorie a copiilor de vîrstă şcolară. 

 



 
Articolul 18. Managementul sistemului de învăţămînt 

 (1) Managementul sistemului de învăţămînt se realizează 
la trei niveluri: naţional, local şi instituţional. 

(2) Competenţele manageriale în sectorul educaţional se 
stabilesc după cum urmează: 

a) ale organelor centrale – prin prezentul cod; 
b) ale organelor locale – prin decizii ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, adoptate în condiţiile 
prezentului cod; 

c) ale structurilor instituţionale – prin Carta universitară şi 
regulamentele instituţionale, aprobate în condiţiile 
legii. 

(3) Elaborarea, promovarea, monitorizarea implementării 
şi evaluarea impactului politicii naţionale în domeniul 
educaţiei constituie competenţa Ministerului Educaţiei. 

 



Articolul 18. Managementul sistemului de învăţămînt 

(4) Ministerul Educaţiei poate avea organe desconcentrate în 
teritoriu cu funcţii de gestionare administrativă a 
învăţămîntului. 

(5) Organele locale de specialitate în domeniul învăţămîntului sînt 
create de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al 
doilea în forma organizatorică de subdiviziuni interioare, 
subordonate consiliilor raionale/ municipale. În UTA Găgăuzia 
aceste organe sînt create de Adunarea Populară şi se 
subordonează acesteia. 

(6) Titulatura, structura şi regulamentele de funcţionare ale 
organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului se 
stabilesc de consiliile raionale/municipale, iar în UTA Găgăuzia – 
de Adunarea Populară, în baza structurii-tip şi a 

regulamentului-tip aprobate de Guvern. 



Articolul 18. Managementul sistemului de învăţămînt 

(7) Managementul calităţii este asigurat: 
a) în învăţămîntul general: 
– la nivel naţional – de Ministerul Educaţiei şi 

Inspectoratul Şcolar Naţional; 
– la nivel local – de organul local de specialitate în 

domeniul învăţămîntului; 
– la nivel instituţional – de managerii instituţiilor de 

învăţămînt general; 
(9) Inspectoratul Şcolar Naţional este instituţia 

responsabilă de evaluarea învăţămîntului general, de 
acreditarea instituţiilor şi de asigurarea calităţii în 
învăţămîntul general. Modul de organizare şi de 
funcţionare a Inspectoratului Şcolar Naţional este 
stabilit de Guvern. 

 



 
Articolul 20. Organizarea învăţămîntului general  

 (1) Învăţămîntul general cuprinde:  

a) educaţia timpurie: 

– grupele antepreşcolare, pentru copiii cu vîrsta de la 0 
la 3 ani; 

– grupele preşcolare, pentru copiii cu vîrsta de la 3 la 6 
(7) ani, inclusiv grupele pregătitoare; 

b) învăţămîntul primar: clasele I–IV; 

c) învăţămîntul gimnazial: clasele V–IX; 

d) învăţămîntul liceal: clasele X–XII (XIII). 

(2) Învăţămîntul general include, de asemenea, 
învăţămîntul special, învăţămîntul extraşcolar, 
alternativele educaţionale. 

 



 
Articolul 21. Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea 

instituţiilor de învăţămînt general 
 (1) Instituţiile publice de educaţie timpurie (educaţie 

antepreşcolară şi învăţămînt preşcolar) şi de învăţămînt 
extraşcolar (de nivel local) sînt înfiinţate, reorganizate şi 
lichidate de către autorităţile administraţiei publice locale 
de nivelul întîi. Instituţiile publice de învăţămînt primar, 
gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional) sînt înfiinţate, 
reorganizate şi lichidate de către autorităţile administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia. 
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 
asigura buna funcţionare a acestor instituţii în conformitate 
cu regulamentele şi standardele aprobate de Ministerul 
Educaţiei. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare sînt 
obligate să stabilească districte şcolare pentru fiecare 
instituţie publică de învăţămînt preşcolar, de învăţămînt 
primar şi/sau gimnazial. 

 



Articolul 21. Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea 
instituţiilor de învăţămînt general 

(6) Instituţiile de învăţămînt publice pot avea statut de 
persoană juridică în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

(7) La iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale, 
a autorităţilor administraţiei publice centrale, a 
instituţiilor publice şi cu acordul Ministerului Educaţiei, 
în funcţie de necesităţile locale, pot fi organizate 
structuri de învăţămînt fără statut de persoană 
juridică, ca subunităţi ale unei unităţi de învăţămînt cu 
personalitate juridică, acestea fiind subordonate 
aceluiaşi executor de buget, în condiţiile legii. 

 



 
Articolul 23. Organizarea educaţiei timpurii 

  

(2) Educaţia timpurie include două cicluri: 

a) educaţia antepreşcolară, pentru copiii cu vîrsta de la 0 
la 3 ani; 

b) învăţămîntul preşcolar, pentru copiii cu vîrsta de la 3 
la 6 (7) ani. 

(3) Educaţia timpurie se desfăşoară în creşe, grădiniţe, 
centre comunitare de educaţie timpurie sau în alte 
instituţii care prestează servicii în conformitate cu 
standardele educaţionale de stat. 



Articolul 24. Educaţia antepreşcolară 

Educaţia antepreşcolară se realizează în familie, 
aceasta beneficiind de finanţare de la bugetul public 
naţional conform legislaţiei în vigoare. La solicitarea 
părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale 
pot organiza educaţia antepreşcolară, cu finanţare 
de la bugetele locale. 

 

 



 
Articolul 25. Învăţămîntul preşcolar 

 

(1) În instituţia de învăţămînt preşcolar sînt înscrişi, la 
solicitare, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, 
toţi copiii din districtul şcolar corespunzător. 

(2) Statul suportă cheltuielile pentru serviciile de 
învăţămînt preşcolar şi de îngrijire în instituţiile 
publice pentru toţi copiii, inclusiv pentru copiii cu 
cerinţe educaţionale speciale. 

 

 



 
Articolul 27. Organizarea învăţămîntului primar 

 (4) Şcolarizarea devine obligatorie după împlinirea vîrstei 
de 7 ani. 

(5) Şcolarizarea copiilor care nu au împlinit vîrsta de 7 ani 
către începutul anului şcolar se decide în baza cererii 
părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai acestora, în 
funcţie de gradul de maturitate psihosomatică, 
confirmat de specialişti, în modul stabilit de Ministerul 
Educaţiei. 

(6) În învăţămîntul primar se pot organiza grupe sau 
clase cu program prelungit, finanţate din surse 
bugetare şi din alte surse legale, în modul stabilit de 
Ministerul Educaţiei. 

 



 

Articolul 31. Organizarea învăţămîntului liceal 
 

 

(2) Învăţămîntul liceal se organizează cu următoarele 
filiere: 

a) teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

b) vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, 
militar. 

(3) Guvernul poate decide, la propunerea Ministerului 
Educaţiei, şi organizarea altor profiluri. 

 

 



 
Articolul 33. Organizarea învăţămîntului pentru copiii 

şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

  

(2) Statul asigură integrarea în sistemul de învăţămînt a 
copiilor şi elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 
prin: 

a) înscrierea copilului sau elevului cu cerinţe 
educaţionale speciale în grupa sau clasa 
corespunzătoare din instituţia de învăţămînt special; 

b) înscrierea copilului sau elevului cu cerinţe 
educaţionale speciale în grupa sau clasa din instituţiile 
de învăţămînt general. 

 



 
Articolul 35. Învăţămîntul la domiciliu 

 

(1) Instruirea la domiciliu se organizează pe o perioadă 
de timp determinată pentru copiii şi elevii care, din 
cauza problemelor de sănătate sau a unei 
dizabilităţi, sînt lipsiţi temporar de posibilitatea de 
a se deplasa. 

(2) Instruirea la domiciliu se desfăşoară în modul stabilit 
de Ministerul Educaţiei, prin coordonare cu 
Ministerul Sănătăţii. 

 



 

Articolul 37. Organizarea învăţămîntului extraşcolar 
 

(1) Învăţămîntul extraşcolar este benevol şi se 
organizează, în funcţie de interesele şi opţiunile 
copiilor şi tinerilor, în instituţiile de învăţămînt general 
şi în instituţiile de învăţămînt extraşcolar publice şi 
private (centre, palate şi case de creaţie, şcoli de arte, 
sport etc.), sub formă de activităţi educative specifice, 
desfăşurate în grup şi/sau individual, sub îndrumarea 
cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare 
cu familia, unităţi socioculturale, mass-media, 
organizaţii de copii şi tineret. 

(2) Modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt 
extraşcolar este prevăzut în regulamentul-tip aprobat 
de Ministerul Educaţiei. 

 



Articolul 37. Organizarea învăţămîntului extraşcolar 

 
(3) În funcţie de specificul activităţii, fiecare instituţie de 

învăţămînt extraşcolar îşi elaborează propriul regulament de 
funcţionare, coordonat cu organul local de specialitate în 
domeniul învăţămîntului. În regulamentul de funcţionare al 
instituţiilor de învăţămînt extraşcolar se va specifica în mod 
explicit nomenclatorul serviciilor educaţionale oferite gratuit 
beneficiarilor. 

(4) Accesul la activităţile oferite de instituţiile de învăţămînt 
extraşcolar publice, conform Nomenclatorului de servicii 
educaţionale gratuite aprobat de Guvern, este liber pentru 
toţi solicitanţii cu vîrsta cuprinsă între 5 şi 21 de ani, cu 
respectarea principiului nediscriminării. 

(5) Instituţiile de învăţămînt extraşcolar publice pot presta 
servicii educaţionale contra plată doar suplimentar la cele 
prevăzute în planul de învăţămînt şi curriculum, conform 
legislaţiei în vigoare. 

 



 
Articolul 40. Structura curriculumului 

 

(10) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 
al doilea şi cele ale UTA Găgăuzia pot stabili 
componenta locală a curriculumului pentru 
instituţiile din subordine, care va avea o pondere de 
cel mult 5% din cota disciplinelor opţionale - în 
învăţămîntul primar şi gimnazial şi de cel mult 10% 
din cota disciplinelor opţionale – în învăţămîntul 
liceal. 

 

 



 
Articolul 42. Organizarea evaluării 

 

(1) Evaluarea în învăţămîntul general reprezintă un 
ansamblu de acţiuni sistemice, prin care se 
analizează şi se apreciază: 

a) sistemul de învăţămînt general în ansamblu; 

b) curriculumul şcolar; 

c) instituţiile de învăţămînt general; 

d) rezultatele şcolare; 

e) personalul didactic şi de conducere; 

f) procesul educaţional şi managerial. 

 



Articolul 42. Organizarea evaluării 

(2) Evaluarea în învăţămîntul general se realizează: 

a) la nivel naţional – de către Ministerul Educaţiei şi alte 
structuri abilitate; 

b) la nivel local – de către organul local de specialitate 
în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice 
locale de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia (în 
continuare – organul local de specialitate în 
domeniul învăţămîntului); 

c) la nivel instituţional – de către conducerea 
instituţiilor de învăţămînt. 

 



Articolul 46. Evaluarea cadrelor de conducere 
 

 

(1) Evaluarea activităţii cadrelor de conducere ale 
instituţiilor de învăţămînt general se efectuează de 
către organul local de specialitate în domeniul 
învăţămîntului şi Inspectoratul Şcolar Naţional, în 
baza unei metodologii de evaluare aprobate de 
Ministerul Educaţiei. 



Articolul 47. Evaluarea instituţiilor 
 

(1) Evaluarea activităţii instituţiilor de învăţămînt 
general se efectuează de către organul local de 
specialitate în domeniul învăţămîntului şi de către 
Inspectoratul Şcolar Naţional, în baza standardelor 
de calitate aprobate de Ministerul Educaţiei, la 
cererea conducătorului instituţiei, precum şi la 
iniţiativa Inspectoratului Şcolar Naţional sau a 
organului local de specialitate în domeniul 
învăţămîntului. 

 



 
Articolul 48. Structurile de conducere ale organului 

local de specialitate în domeniul învăţămîntului 

 
(4) Conducătorul organului local de specialitate în 

domeniul învăţămîntului este desemnat prin 
concurs, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei, şi 
numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin 
decizia autorităţii administraţiei publice locale de 
nivelul al doilea/prin hotărîrea Adunării Populare a 
Găgăuziei. Una şi aceeaşi persoană poate deţine 
funcţia de conducător al organului local de 
specialitate în domeniul învăţămîntului pentru cel 
mult două termene consecutive. 

 

 



 
Articolul 49. Organele de conducere ale instituţiei de 

învăţămînt general 

  
(1) La nivelul instituţiei de învăţămînt general funcţionează: 
a) consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt, cu 

rol de decizie în domeniul administrativ, care este format 
din: director, un director adjunct, un reprezentant delegat 
de administraţia publică din unitatea administrativ-
teritorială de nivelul întîi în care se află instituţia, trei 
reprezentanţi ai părinţilor, delegaţi de adunarea generală a 
părinţilor, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, delegaţi 
de consilul profesoral, şi un reprezentant al elevilor, 
delegat de consiliul elevilor din instituţie; 

b) consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt, cu rol de 
decizie în domeniul educaţional, care este format din 
personalul didactic din instituţia respectivă şi este condus 
de directorul instituţiei de învăţămînt. 

 



Articolul 49. Organele de conducere ale instituţiei de 
învăţămînt general 

 

(2) Consiliul de administraţie este condus de o altă 
persoană decît directorul instituţiei de învăţămînt, 
desemnată de membrii consiliului prin vot secret. 

(3) La şedinţele consiliului de administraţie pot participa 
reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de 
afaceri. 

(4) Consiliul de administraţie funcţionează în baza unui 
regulament-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei. 

 



Articolul 49. Organele de conducere ale instituţiei de 
învăţămînt general 

(5) Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt general 
are următoarele competenţe: 

a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru 
desemnarea directorului instituţiei de învăţămînt; 

b) participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea directorului 
instituţiei de învăţămînt; 

c) avizează bugetul instituţiei; 
d) aprobă planul de dezvoltare al instituţiei; 
e) gestionează resursele financiare provenite din alte surse decît 

cele bugetare; 
f) aprobă componenta şcolară a planului-cadru la nivelul 

instituţiei; 
g) avizează normele de completare a claselor, numărul de clase 

şi schema de încadrare a personalului instituţiei. 
 



Articolul 50. Personalul de conducere 

(1) Personalul de conducere al instituţiei de învăţămînt 
general se compune din director şi directori adjuncţi. 

(5) Funcţiile de director şi de director adjunct se ocupă prin 
concurs, în baza criteriilor de competenţă profesională şi 
managerială. Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de 
director adjunct se aprobă de Ministerul Educaţiei. Cel 
puţin un director adjunct responsabil de procesul 
educaţional trebuie să aibă studii pedagogice. 

(6) Directorul şi directorii adjuncţi ai instituţiei publice de 
învăţămînt general sînt numiţi în funcţie pentru un 
termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, contractul 
individual de muncă al conducătorului încetează de 
drept, funcţia devenind vacantă. 

 



 
Articolul 51. Numărul de clase şi schema de încadrare 

a personalului 
 (1) Procesul educaţional se realizează în clase sau grupe, 

conform normativelor stabilite de organul local de 
specialitate în domeniul învăţămîntului, în baza 
standardelor educaţionale de stat şi normativelor 
sanitaro-epidemiologice de stat. 

(2) Normativele privind numărul de clase pe ani de studii 
din instituţia de învăţămînt publică sînt stabilite de 
organul local de specialitate în domeniul 
învăţămîntului. 

 



Articolul 51. Numărul de clase şi schema de încadrare 
a personalului 

(3) Numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în 
fiecare clasă în instituţiile de învăţămînt publice sînt 
propuse, în fiecare an, de conducerea instituţiei, în baza 
capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei 
efectivului de elevi, sînt avizate de consiliul de 
administraţie şi aprobate de organul local de 
specialitate în domeniul învăţămîntului. 

(5) Schema de încadrare a personalului în instituţiile de 
învăţămînt publice este elaborată în fiecare an de către 
conducerea instituţiei de învăţămînt, în funcţie de 
numărul de clase, este avizată de consiliul de 
administraţie al instituţiei şi prezentată pentru aprobare 
organului local de specialitate în domeniul 
învăţămîntului pînă la sfîrşitul lunii martie. 

 



 
Articolul 52. Preluarea managementului instituţiei de 

învăţămînt în caz de gestionare defectuoasă 

 (1) În caz de gestionare defectuoasă a instituţiei publice de 
învăţămînt general, constatată într-un raport de evaluare 
al Inspectoratului Şcolar Naţional, Ministerul Educaţiei 
are dreptul să preia de la autoritatea publică respectivă 
managementul instituţiei respective şi finanţarea 
aferentă acesteia. 

(2) Criteriile şi procedurile de preluare a managementului, 
în caz de gestionare defectuoasă a instituţiei de 
învăţămînt general, sînt stabilite de Ministerul Educaţiei. 

(3) După preluarea de către Ministerul Educaţiei a 
managementului instituţiei publice de învăţămînt 
general, contractul individual de muncă încheiat cu 
directorul instituţiei de învăţămînt în cauză se reziliază. 



Articolul 54. Angajarea personalului didactic 
 

(1) În învăţămîntul general, posturile didactice vacante 
se ocupă prin concurs, organizat la nivelul instituţiei 
de învăţămînt, conform unei metodologii aprobate 
de Ministerul Educaţiei. La concursul pentru 
ocuparea unui post didactic poate participa orice 
candidat care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate 
prevăzute de legislaţia în vigoare. Tinerii specialişti 
ocupă posturile vacante prin repartizare. 

 



 
Articolul 141. Atribuţiile autorităţilor administraţiei 

publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia 
în domeniul educaţiei 

 (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale 
UTA Găgăuzia, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au 
următoarele atribuţii în domeniul educaţiei: 

a) asigură respectarea legislaţiei în domeniul educaţiei în teritoriul 
administrat; 

b) realizează conducerea, monitorizarea şi evaluarea instituţiilor de 
învăţămînt ai căror fondatori sînt; 

c) asigură colaborarea instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori 
sînt cu Ministerul Educaţiei; 

d) asigură funcţionarea eficientă a reţelei instituţiilor de învăţămînt 
general ai căror fondatori sînt, în baza indicatorilor de eficacitate, 
eficienţă şi performanţă; 

e) pot contribui la finanţarea şi dezvoltarea bazei materiale a 
instituţiilor de învăţămînt din teritoriul administrat; 

f) asigură condiţii adecvate de activitate pentru personalul didactic şi 
de studii pentru elevi; 

 



Articolul 141. Atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia 

în domeniul educaţiei 

g) susţin şi încurajează activitatea de formare profesională continuă a 
cadrelor didactice; 

h) susţin şi încurajează participarea elevilor la concursuri şi olimpiade 
şcolare; 

i) asigură, împreună cu părinţii, şcolarizarea copiilor cu vîrsta cuprinsă între 
6 (7)–18 ani; 

j) adoptă decizii privind optimizarea şi dezvoltarea reţelei instituţiilor de 
învăţămînt din teritoriul administrat, în baza indicatorilor de eficacitate, 
eficienţă şi performanţă; 

k) delimitează districtele şcolare ale instituţiilor de învăţămînt general ai 
căror fondatori sînt; 

l) monitorizează activitatea instituţiilor de învăţămînt private din teritoriul 
administrat; 

m) asigură transportarea gratuită a elevilor şi cadrelor didactice la şi de la 
instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, pe distanţe ce depăşesc 2 
km; 

n) contribuie la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor orfani. 
 



Articolul 141. Atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia 

în domeniul educaţiei 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al 
doilea şi ale UTA Găgăuzia asigură funcţionarea 
instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al 
doilea şi ale UTA Găgăuzia angajează şi eliberează 
personalul de conducere al instituţiilor de învăţămînt ai 
căror fondatori sînt. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al 
doilea şi ale UTA Găgăuzia elaborează şi prezintă 
Ministerului Educaţiei un raport anual privind starea 
învăţămîntului din teritoriul administrat, pe care îl 
publică pe paginile web oficiale ale lor. Metodologia de 
elaborare şi de publicare a raportului este stabilită de 
Ministerul Educaţiei. 

 



 
Articolul 142. Atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul întîi în domeniul educaţiei 

 Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, în 
limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au 
următoarele atribuţii în domeniul educaţiei: 

a) contribuie la respectarea legislaţiei în domeniul 
educaţiei în teritoriul administrat; 

b) realizează conducerea, monitorizarea şi contribuie la 
evaluarea instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori 
sînt; 

c) asigură colaborarea dintre instituţiile de învăţămînt ai 
căror fondatori sînt; 

d) pot contribui la finanţarea şi dezvoltarea bazei 
materiale a instituţiilor de învăţămînt din teritoriul 
administrat; 

 



Articolul 142. Atribuţiile autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul întîi în domeniul educaţiei 

e) asigură condiţii adecvate de activitate pentru personalul 
instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt şi condiţii 
de întreţinere pentru copii; 

f) susţin şi încurajează activitatea de formare profesională 
continuă a cadrelor didactice; 

g) asigură, împreună cu părinţii, înscrierea în instituţiile de 
educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar a 
copiilor de vîrstă preşcolară; 

h) adoptă decizii privind optimizarea şi dezvoltarea reţelei 
de instituţii de învăţămînt ai căror fondatori sînt; 

i) delimitează, după caz, districtele instituţiilor de învăţămînt 
preşcolar ai căror fondatori sînt; 

j) angajează şi eliberează personalul de conducere al 
instituţiilor de învăţămînt ai căror fondatori sînt. 

 



 
Articolul 153 

 (1) Contractele individuale de muncă ale directorilor instituţiilor 
de învăţămînt publice, cu excepţia celor din învăţămîntul 
superior, de la numirea cărora în funcţie au trecut mai mult 
de 5 ani încetează de drept la data expirării a 4 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului cod. Constatarea cazului de 
încetare de drept a contractului individual de muncă se face 
de către autorităţile cu competenţe legale de numire în 
funcţie şi este adusă la cunoştinţă persoanelor aflate în 
situaţiile respective în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. 

(2) În termen de cel mult 6 luni de la data încetării contractelor 
individuale de muncă în condiţiile alin. (1), autorităţile cu 
competenţe legale de numire în funcţie vor organiza 
concursuri de ocupare a posturilor de director devenite 
vacante. 

(3) În perioada de pînă la numirea prin concurs a directorilor 
instituţiilor publice de învăţămînt, conducerea instituţiilor va 
fi exercitată de către directorii interimari desemnaţi de către 
autorităţile cu competenţe legale de numire în funcţie. 

 


