
 

 

Рroiect 

 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E nr. __ 

 

din __________________________ 

Chişinău 

 

Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați  

 

 

 

În temeiul art.19 al Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările ulterioare, 

Guvernul  

                                               HOTĂRĂŞTE: 

 

Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 17 din 4 ianuarie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

susţinerea elevilor dotaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, 

art.46) se modifică după cum urmează: 

 

1. în textul regulamentului, sintagma „Ministerul Educaţiei”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;  

2. punctul 3 va avea următorul cuprins: 

     „3. Coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor de susţinere a elevilor dotaţi 

revine Consiliului Central de Coordonare şi consiliilor olimpice pe discipline, 

constituite din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării și ai 

entității naționale cu funcții de evaluare și examinare, cadre didactice din 

învățămîntul general/profesional/universitar, reprezentanți ai personalului 

științific/științifico-didactic din învățămîntul superior/instituții de cercetare. În 

componența consiliilor olimpice pe discipline pot fi incluse persoane care au 

participat la olimpiade regionale și internaționale în calitate de membri ai lotului 

olimpic național. Componenţa nominală a Consiliului Central de Coordonare și 

ale consiliilor olimpice pe discipline se aprobă prin ordinul ministrului la 

propunerea entității naționale cu funcții de evaluare și examinare. Preşedinte al 



 

 

Consiliului Central de Coordonare este ministrul educaţiei, culturii și 

cercetării.”;  

3. la punctul 6 cuvîntul „trimestru” se substituie cu cuvîntul „an”; 

4. se completează cu punctul „61”, cu următorul cuprins:  

„61. Consiliile olimpice pe discipline asigură desfășurarea activităților 

pedagogice axate pe dezvoltarea potențialului intelectual și special al elevilor. 

Atribuțiile consiliilor olimpice pe discipline în procesul de organizare și 

desfășurare a activităților pedagogice cu elevii sunt stipulate în regulamentele 

speciale de organizare și desfășurare a acestor activități.”; 

5. la punctul 10 cuvintele „Ministerul Educației” se substituie cu cuvintele 

„entitatea națională cu funcții de evaluare și examinare”; 

6. punctul 21 se completează la final cu fraza „Cheltuielile pentru elaborarea 

probelor de concurs la etapele raionale/municipale și zonale ale olimpiadelor, 

care se desfășoară și la nivel republican, sunt suportate de entitatea națională cu 

funcții de evaluare și examinare în cazul în care ministerul decide elaborarea 

probelor de concurs unice pentru etapele menționate ale olimpiadelor.”; 

7. la punctul 23 litera d) cifrele „100” se substituie cu cifrele „250”; 

8. punctul 34 va avea următorul cuprins: 

„34. În vederea elaborării probelor de concurs pentru olimpiadele 

raionale/municipale/zonale/republicane la disciplinele școlare se constituie 

grupuri de lucru, a cîte 2 persoane la o clasă, iar în cazul concursurilor 

interdisciplinare componența grupurilor de lucru se constituie reieșind din o 

persoană/disciplină/clasă. Termenul de activitate al grupurilor de lucru este de 2 

luni, în cazul olimpiadelor care au o singură probă scrisă de concurs sau o probă 

scrisă de concurs și o probă orală, și de 3 luni, în cazul olimpiadelor care au cel 

puțin două probe scrise de concurs sau cel puțin o probă scrisă de concurs și o 

probă practică. Pentru traducerea unei probe de concurs din limba română într-o 

altă limbă se alocă suplimentar 1000 lei.”;  

9. se completează cu punctele „341”, „342”, „343” și „344”, cu următorul cuprins:  

„341. În vederea elaborării programelor pentru taberele de pregătire a loturilor 

olimpice, se constituie grupuri de lucru, a cîte 2 persoane la un lot olimpic, pe un 

termen de 2 luni. Pentru traducerea unei programe din limba română într-o altă 

limbă se alocă suplimentar 1000 lei.”; 

 „342. În vederea elaborării probelor de concurs pentru barajele de selecție a 

loturilor olimpice care vor participa la concursurile regionale și internaționale, se 

constituie grupuri de lucru, a cîte 2 persoane la un lot olimpic, pe un termen de 4 

luni. Pentru concursurile interdisciplinare, componența grupurilor de lucru se 

constituie reieșind din o persoană/disciplină/lot olimpic. Pentru selectarea lotului 

olimpic se vor desfășura cel puțin trei probe de concurs. Pentru traducerea unei 

probe de concurs din limba română într-o altă limbă se alocă suplimentar 1000 

lei.”; 



 

 

 „343. În vederea elaborării probelor de concurs pentru olimpiadele 

regionale/internaționale la disciplinele școlare, care se desfășoară în Republica 

Moldova, se constituie grupuri de lucru, a cîte 5-7 persoane, în funcție de 

specificul olimpiadei, pe un termen de 4 luni.”; 

„344. Consiliul olimpic poate decide majorarea numărului de membri ai grupului 

de lucru, dar fără a majora norma de cheltuieli destinată pentru desfășurarea  

activității grupului de lucru.”; 

10. la punctul 35 cifrele „984” se substituie cu cifrele „1500”; 

11. punctul 361 se completează la final cu fraza „Pentru desfăşurarea probelor de 

concurs la calculator în cadrul olimpiadelor republicane, regionale şi 

internaţionale se alocă pînă la 15 ore/clasă pentru pregătirea calculatoarelor și 

infrastructurii de rețea, necesare desfășurării concursului, precum şi asigurarea 

asistenţei tehnice la realizarea probelor.”; 

12. punctul 37 se completează la final cu fraza „Pentru concursurile de proiecte se 

constituie mini-jurii pe categorii tematice compuse din 5 persoane, fiind 

prevăzute 30 min pentru evaluarea fiecărui proiect dintr-o categorie tematică și, 

suplimentar, 8 ore pentru  fiecare membru al juriului mare, constituit din membrii 

mini-juriilor, care determină proiectele ce pot fi recomandate pentru participare 

la concursurile internaționale similare.”; 

13. la punctul 39 cuvintele „care determină clasamentul final” se substituie cu 

cuvintele „care, de comun cu membrii juriului, determină clasamentul final”; 

14. punctul 40 va avea următorul cuprins: 

„40. Remunerarea muncii pedagogilor pentru activitatea de susţinere a elevilor 

dotaţi desfășurată în cadrul taberelor de pregătire a loturilor olimpice, școlilor 

duminicale, centrelor de pregătire a olimpicilor și a centrelor de studiu la distanţă 

se va efectua reieșind din 120 lei/oră. Remunerarea muncii membrilor juriilor 

olimpiadelor raionale/municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale 

(comisiilor de verificare) şi a preşedinţilor acestora se va efectua reieșind din 25 

lei/oră pentru concursurile raionale/municipale/zonale, 60 lei/oră pentru 

concursurile republicane, 80 lei/oră pentru concursurile regionale și 

internaționale, în condiţiile prevăzute la pct. 36-39 ale prezentului Regulament.”;  

15. punctul 41 se completează la final cu fraza „Participanţii la olimpiadele regionale 

și internaționale, desfășurate în Republica Moldova, vor fi asigurați cu articole 

de birotică, ecusoane, tricou și chipiu cu emblema olimpiadei, rucsac în limita a 

400 lei/persoană.”; 

16. punctul 44 va avea următorul cuprins: 

„44. În cadrul olimpiadelor, concursurilor, taberelor de pregătire a loturilor 

olimpice se efectuează cheltuieli pentru activităţi culturale şi de publicitate, în 

limita sumei de pînă la 30 lei/persoană/zi, dar nu mai mult de 60 lei/persoană 

pentru toată durata activităţii. Pentru olimpiadele regionale și internaționale, 

desfășurate în Republica Moldova, se efectuează cheltuieli pentru activităţi 

culturale şi de publicitate, în limita sumei de pînă la 50 lei/persoană/zi.”;  



 

 

17. punctul 46 va avea următorul cuprins: 

„46. Pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, alte autorităţi administrative centrale 

şi ale administraţiei publice locale, care au în subordine unităţi de învăţămînt, 

acordă premii, în limita bugetului aprobat (pînă la cuantumul sumelor prevăzute 

în tabelul de mai jos), elevilor și profesorilor care au contribuit la selectarea și 

pregătirea elevilor la disciplina de concurs, în funcţie de valoarea performanţei 

obţinute. Pentru performanțele elevilor obţinute în cadrul olimpiadelor la nivel 

de unitate de învățămînt, raionale/municipale, zonale și republicane premiul va fi 

acordat profesorului care învață elevul la disciplina de concurs în instituția în care 

elevul își face studiile. Pentru performanțele elevilor în cadrul olimpiadelor 

regionale și internaționale premiile vor fi acordate profesorilor recomandați de 

consiliile olimpice la disciplinele de concurs, responsabile de selectarea și 

pregătirea loturilor olimpice naționale.”;  

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU     PAVEL FILIP 

 

 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educaţiei, 

culturii și cercetării     Monica BABUC 

 

 

Ministrul finanțelor     Octavian ARMAȘU 

 

 

 

 

 

 


