
Notă informativă 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului 

cu privire la susținerea elevilor dotați 

  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului  

 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu 

privire la susținerea elevilor dotați a fost elaborat de către Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite  

 Articolul 19, alineatul 4), al Codului Educaţiei prevede că „Pentru sprijinirea 

elevilor şi studenţilor capabili de performanţe înalte, Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării organizează olimpiade şi concursuri, tabere de profil, 

simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă burse şi alte forme de sprijin 

material.”. Prin Hotărârea Guvernului nr.17 din 4 ianuarie 2006 a fost aprobat 

Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați în care sunt stipulate 

modalități de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte și norme de 

finanțare pentru desfășurarea activităților cu elevii capabili de performanțe înalte 

(olimpiade, concursuri, tabere de pregătire a loturilor olimpice, etc.). 

Este necesar de ajustat unele norme de finanțare, stabilite în regulamentul 

menționat,  pentru activitățile de susținere a elevilor capabili de performanțe 

înalte, deoarece, în unele cazuri, normele existente nu sunt suficiente pentru 

acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării acestor activități. Totodată, 

normele de remunerare a muncii profesorilor implicați în activitățile desfășurate 

cu elevii capabili de performanțe înalte, stabilite în regulamentul menționat, sunt 

mai mici decât normele stabilite pentru alte activități pedagogice cu elevii.  

Implementarea acestui proiect va spori calitatea activităților de sprijinire a 

elevilor capabili de performanțe înalte și va asigura o remunerare a profesorilor, 

implicați în activitățile menționate, corespunzătoare efortului depus și a 

nivelului de competență, necesar pentru implicarea în aceste activități. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

 Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul menționat se referă la modificarea Regulamentului cu privire la 

susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.17 din 4 

ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.46).  

Principalele modificări țin de majorarea normelor de finanțare stabilite pentru 



organizarea activităților de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte 

(olimpiade, concursuri, tabere de pregătire a loturilor olimpice etc.). Se propune  

de a fi majorate normele pentru alimentare, articole de birotică și pentru 

activitațile culturale desfășurate în cadrul olimpiadelor, în mod special a celor 

regionale și internaționale, desfășurate în Republica Moldova. Totodată, se 

propune majorarea plăților pentru munca prestată de profesorii implicați în 

organizarea și desfășurarea activităților cu elevii capabili de performanțe înalte, 

în funcție de efortul depus și gradul de complexitate a activității prestate 

(elaborarea probelor de concurs, verificarea lucrărilor, predarea orelor în cadrul 

taberelor de pregătire a loturilor olimpice etc.).   

5. Fundamentarea economico-financiară  

 Implementarea prezentului proiect necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat, dar în limita proiectului de buget planificat pentru anul 2019. 

Cheltuielile anuale pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și 

concursurilor republicane, în total 21 de olimpiade și concursuri cu circa 3800 

de participanți, și a taberelor de pregătire a loturilor olimpice se măresc cu circa 

900.000 lei. Cheltuielile anuale pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor 

și concursurilor raionale/municipale nu se vor majora, având în vedere 

posibilitatea de a elabora la nivel central probele de concurs. Cheltuielile pentru 

organizarea și desfășurarea unei olimpiade regionale, care se organizează în 

Republica Moldova odată la câțiva ani,  la care participă circa 125 de persoane, 

se măresc cu circa 235.000 lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

 Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte legislative sau normative. 
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