
 
 
 

Programul de elaborare a proiectelor de decizii 
                                                                                             supuse consultărilor publice în anul 2021 

 
 

Nr. 
d/o 

 
Denumirea proiectului 

 

 
Subdiviziunea 
responsabilă 

 
Termenul 
indicat în 
Planul de 

activitate al 
MECC/ 

PAG 

 
Proiectele care vor fi supuse consultărilor 

publice 
(Argumentare) 

 
Persoana responsabilă/ 

date de contact 
 
 

 

1. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
instituirea Schemei de 
investiții în domeniul 
producției de film și alte 
opere audiovizuale (PAG, 
7.28.11) 

DAIC Ianuarie Proiectul va fi supus consultărilor publice ulterior 
aprobării  proiectului de lege pentru modificarea 
Legii nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor 
străine în domeniul producției de film și alte opere 
audiovizuale. 

Adriana Derevici, 
 consultant superior, 
 tel: (022) 232 105, 

e-mail: 
adriana.derevici@mecc.gov.md  

2. Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru 
modificarea Legii 
nr.154/2018 privind atragerea 
investițiilor străine în 
domeniul producției de film și 
alte opere audiovizuale (PAG, 
pct. 7.28.11) 

DAIC Ianuarie Proiectul a fost supus consultărilor publice în luna 
octombrie a anului 2020 
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectu
l-lege-privind-completarea-legii-nr1542018-
privind-atragerea-investitiilor-straine-in-domeniul-
productiei-de-film-si-alte-opere-audiovizuale/7796  

Adriana Derevici,  
consultant superior, 
 tel: (022) 232 105, 

e-mail: 
adriana.derevici@mecc.gov.md 

3. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului pentru 
punerea în aplicare a Legii 
privind atragerea investițiilor 
străine în domeniul producției 
de film și alte opere 
audiovizuale  
(PAG, pct. 7.28.11; PRSECC, 
pct.1.10) 

DAIC Ianuarie Proiectul va fi supus consultărilor publice ulterior 
aprobării  proiectului de lege pentru modificarea 
Legii nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor 
străine în domeniul producției de film și alte opere 
audiovizuale. 

  Adriana Derevici,  
consultant superior, 
 tel: (022) 232 105, 

e-mail: 
adriana.derevici@mecc.gov.md 

4. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
modul de susținere financiară 
a teatrelor, circurilor și 
organizațiilor concertistice  

DMI 
DAMEP 

DAIC 

Februarie Proiectul va fi supus consultărilor publice ulterior 
reconceptualizării în urma avizului recepționat din 
partea Ministerului Finanțelor.  

Olga Susarenco-Celac,  
consultant principal, 
tel: (022) 210 775, 

e-mail: 
olga.susarenco@mecc.gov.md  

mailto:adriana.derevici@mecc.gov.md
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(PAG, 7.28.3.) 
5. Cu privire la aprobarea 

Planului de acțiuni pentru anii 
2021-2024 privind 
implementarea Strategiei de 
consolidare a relațiilor 
interetnice din RM pentru anii 
2017-2027  
(PAG, 7.43.1.) 

SRIE Februarie Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 
privind implementarea Strategiei de consolidare a 
relațiilor interetnice din RM pentru anii 2017-2027, 
a fost transmis prin e-mail către membrii grupului 
de lucru pentru consultare și completare. Totodată, 
anunțul cu privire la inițierea elaborării Planului de 
acțiuni a fost publicat pe pagina web oficială a 
MECC, compartimentul Transparență. 
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8144 

Iulia Belanciuc,  
consultant principal,   
tel: (022) 238 539, 

e-mail: 
 iulia.belanciuc@mecc.gov.md 

6. Cu privire la aprobarea 
Planului de acțiuni pentru anii 
2021-2024 pentru susținerea 
populației de etnie romă 
(PAG, 7.43.2.) 
 

SRIE Martie Programul pentru susținerea populației de etnie 
romă din R.M. pentru anii 2021-2025 este un 
document de politici publice pe termen mediu. 
Anunțul cu referire la consultarea Conceptului 
Programului a fost publicat pe  pagina web oficială 
a MECC, compartimentul Transparență.   
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-
cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-a-
conceptuluiprogramului-pentru-sustinerea-
populatiei-de-etnie-roma-pe-anii-2021-2025/8016 
Totodată, proiectul Programului și Planului de 
acțiuni au fost transmise pentru consultare și 
îmbunătățire către membrii grupului de lucru în 
componența cărora sunt incluși și reprezentanții 
societății civile rome. Anunțul cu privire la 
consultarea Proiectului Programului și a  Planului 
de acțiuni este publicat pagina web oficială a 
MECC, compartimentul Transparență. 
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8189 
 

Iulia Belanciuc,  
consultant principal, 
tel: (022) 238 539, 

e-mail:  
iulia.belanciuc@mecc.gov.md 

7. Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege a 
învățământului dual (PAG, 
pct.7.14.1) 

DÎPT, 
DMI 

 

Martie Proiectul este elaborat în scopul reglementării 
detaliate și comprehensive a învățământului dual, 
urmează a fi înregistrat în calitate de proiect. 

Silviu Gîncu, 
șef Direcție, 

tel: (022) 233 351,  
e-mail: 

silviu.gincu@mecc.gov.md 
8. Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare 
a studiilor superioare de 
master-ciclul II  
(PAG 7.17.2) 

DPDÎS Martie 
 

Proiectul are drept scop excluderea unor divergențe 
între actele normative existente, stabilirea unor 
reglementări suplimentare pentru admiterea la 
studii superioare de master, organizarea şi 
desfăşurarea programelor de master în diferite 
domenii de formare profesională, precum și 

Doina Usaci, 
 consultant principal, 
tel: (022) 233 213, 

e-mail:  
doina.usaci@mecc.gov.md 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8144
mailto:iulia.belanciuc@mecc
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-a-conceptuluiprogramului-pentru-sustinerea-populatiei-de-etnie-roma-pe-anii-2021-2025/8016
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-a-conceptuluiprogramului-pentru-sustinerea-populatiei-de-etnie-roma-pe-anii-2021-2025/8016
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-a-conceptuluiprogramului-pentru-sustinerea-populatiei-de-etnie-roma-pe-anii-2021-2025/8016
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-a-conceptuluiprogramului-pentru-sustinerea-populatiei-de-etnie-roma-pe-anii-2021-2025/8016
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8189
mailto:iulia.belanciuc@mecc


modificarea unor prevederi din regulamentul în 
vigoare.  
 

9. Cu privire la aprobarea 
modificărilor la anexa nr. 1 a 
Metodologiei de evaluare 
externă a calității în vederea 
autorizării de funcționare 
provizorie și acreditării 
programelor de studii și a 
instituțiilor de învățământ 
profesional tehnic, superior și 
de formare continuă conform 
bunelor practici internaționale  
( PAG 7.17.3) 

DPDÎS 
ANACEC 

 

Martie Proiectul actului normativ este elaborat în scopul 
ralierii prevederilor Metogologiei la experiența 
internațională în domeniul evaluării externe în 
vederea asigurării calității programelor de studii 
oferite de instituțiile de învățământ superior, 
profesional tehnic și de formare profesională 
continuă, precum și în baza experienței ANACEC 
în procesul de evaluare externă acumulată pe 
perioada activității acesteia. 

Lilia Parhomenco, 
consultant superior, 
tel: (022) 232 107, 

e-mail: 
lilia.parhomenco@mecc.gov.md 

10. Cu privire la asigurarea 
procesului de organizare a 
odihnei de vară pentru copii și 
adolescenți în sezonul estival 

DÎG Aprilie Poiectul de Hotărâre de Guvern are scopul de a 
reglementa pe diverse dimensiuni, procesul de 
organizare a odihnei de vară pentru copii și 
adolescenți în sezonul estival. În contextul 
pandemiei, va putea fi înaintat proiectul de 
document doar în funcție de deciziile MSMPS, 
CNESP, CSE. 

Viorica Marț,  
consultant principal,  
tel:(022) 233 897,  

e-mail:  
viorica.mart@mecc.gov.md 

11. Cu privire la reglementarea 
activității Centrelor de tineret 
(PAG, pct.7.35.1) 

DT Aprilie 
 
 

Proiectul  Hotărârii de Guvern  prevede aprobarea 
regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
Centrelor de tineret fondate de autoritățile publice 
locale și vine să pună în aplicare prevederile Legii 
nr. 215/2016  cu privire la tineret. 

Larisa Macarenco,  
consultant principal, 
tel: (022) 820 866,  

e-mail: 
larisa.macarenco@mecc.gov.md 

 
12. Cu privire la procedura de 

organizare și desfășurare a 
concursului de proiecte din 
domeniile cercetării și 
inovării, în vederea finanțării 
acestora de la bugetul de stat 

DPDCI 
ANCD 

Aprilie Proiectul va fi supus consultărilor publice Tretiacov Olga,  
consultant principal,  
tel:(022) 212 701,  

e-mail: 
olga.tretiacov@mecc.gov.md 

13. Cu privire la aprobarea 
Comenzii de Stat pentru 
învățământul profesional 
tehnic 
(PAG, pct.7.14.2) 

DÎPT 
 

Mai Proiectul este elaborat în scopul aprobării comenzii 
de stat, urmează a fi înregistrat în calitate de 
proiect. 

Silviu Gîncu, 
șef Direcție, 

tel: (022) 233 351, 
e-mail: 

silviu.gincu@mecc.gov.md 
14. Cu privire la completarea 

Nomenclatorului domeniilor 
DÎPT 

 
Mai Proiectul este elaborat în scopul  completării 

Nomenclatorului domeniilor de formare 
Silviu Gîncu, 
șef Direcție, 

mailto:lilia.parhomenco@mecc
tel:(022)%20233


de formare profesională și al 
calificărilor în învățământul 
profesional tehnic cu noi 
calificări solicitate pe piața 
muncii (PAG, pct.7.14.3) 

profesională și al calificărilor în învățământul 
profesional tehnic cu noi calificări solicitate pe 
piața muncii, urmează a fi înregistrat în calitate de 
proiect. 

tel: (022) 233 351, 
e-mail: 

silviu.gincu@mecc.gov.md 

15. Cu privire la aprobarea 
Comenzii de stat (plan de 
admitere) pentru studii 
superioare de licență și 
master, rezidențiat și 
secundariat clinic, dar si 
pentru cetățenii străini - 
sesiunea 2021. 

DPDÎS Mai Proiectul hotărârii în cauză este elaborat întru 
executarea art. 85, alin. (2), art. 139, lit. g) din 
Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, potrivit 
cărora, Guvernul aprobă planul (comanda de stat) 
de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare 
de la bugetul de stat în învățământul superior.  
La elaborarea proiectului se va ține cont de 
următoarele aspecte: 
- necesitățile pieții forței de muncă, constatate în 
urma analizei prognozei pieței muncii, elaborată de 
către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă; 
- propunerile ministerelor de resort și instituțiilor de 
învățământ superior din subordine;  
- rezultatele admiterii la studii în anii precedenți. 
 

Doina Usaci, 
consultant principal, 
tel: (022) 233 213, 

e-mail:   
doina.usaci@mecc.gov.md 

16. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului de finanțare a 
cinematografiei  
(PAG, 7.31.1.) 

DAIC Mai Proiectul va fi supus consultărilor publice. Adriana Derevici,   
consultant superior, 
 tel: (022) 232 105,  

e-mail: 
adriana.derevici@mecc.gov.md  

17. Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare pentru 
susținerea programelor 
raionale/municipale de 
granturi 

DT Mai Proiectul  Hotărârii de Guvern  este elaborat în 
scopul executării angajamentelor autorității publice 
centrale în raport cu autoritățile administrației 
publice locale asumate prin semnarea Acordurilor 
de colaborare privind implementarea Programului 
de dezvoltare a Centrelor de tineret 2022. 
Ministerul co-finanțează programele locale de 
granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile 
de inițiativă ale tinerilor 

Aliona Dumbrăveanu,  
consultant principal,  
tel: (022) 820 859, 

e-mail:  
aliona.dumbraveanu@mecc. 

gov.md 

18. Cu privire la 
aprobarea cuantumului 
premiilor pentru 
performanțele obținute la 
ediția a XXXII-a a Jocurilor 
Olimpice și ediția a XVI-a a 

DS Mai Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor 
pentru performanțele obținute la ediția a XXXII-a a 
Jocurilor Olimpice și ediția a XVI-a a Jocurilor 
Paralimpice de vară din Tokyo, 2020. 

Ion Iacub, 
consultant principal,  
tel: (022) 250 459, 

e-mail:  
ion.iacub@mecc.gov.md 

mailto:adriana.derevici@mecc.gov.md
mailto:aliona.dumbraveanu@mecc
mailto:ion.iacub@mecc.gov.md


Jocurilor Paralimpice de vară 
din Tokyo 2020 

19. Cu privire la modificarea și 
completarea HG nr. 
1016/2017 cu privire la 
Cadrul național al calificărilor 
în vederea asigurării sinergiei 
cu cadrul European al 
Calificărilor  
(EQF) (PAG, pct. 7.15.1.) 

DCNC Iunie Proiectul va fi supus consultărilor publice  Tatiana Gherștega,  
șef Direcție, 

tel: (022)  210 378, 
e-mail: 

tatiana.gherstega@mecc.gov.md 

20. Cu privire la modificarea și 
completarea Legii privind 
protejarea patrimoniului 
cultural național mobil 
280/2011 (PAG, pct. 7.28.7) 
 

DPC Iunie Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Svetlana Pociumban,  
 șef Direcție,  

tel: (022) 233 903, 
e-mail:  

svetlana.pociumban@mecc.gov.md 

21. Cu privire la aprobarea 
proiectului de politici publice 
naționale pentru tineret 
(PAG, pct.7.35.3) 

DT Iunie Ministerul a inițiat procesul de elaborare a unui nou 
document de dezvoltare strategică pentru sectorul 
de tineret. 

Marcel Marin, 
 șef Direcție, 

tel:(022) 820 850, 
e-mail: 

 marcel.marin@ mecc.gov.md 
 

22. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru cu 
privire la crearea și 
funcționarea comisiilor pentru 
politicile de tineret  
(PAG,  pct.7.35.8) 

DT Iunie Anunțul de inițiere a consultărilor a fost plasat : 
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-
de-initiere-a-procesului-de-elaborare-a-proiectului-
hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-
regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-
a-comisiilor-consultative-pentru-politicile-de-
tineret/8153  
PHG plasat  spre consultare: 
https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectu
l-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-
regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-
a-comisiilor-consultative-pentru-politicile-de-
tineret/8174 
Proiectul este elaborat în scopul consolidării 
democrației participative și dezvoltare a 
mecanismelor ce asigură participarea tinerilor în 
procesul decizional prin dezvoltarea structurilor de 
co-management 

Marcel Marin, 
 șef Direcție, 

tel:(022) 820 850, 
e-mail:  

marcel.marin@ mecc.gov.md 
 

23. Cu privire la aprobarea DPDÎS August În scopul susţinerii performanțelor academice ale Nadejda Velișco,  
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https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-a-comisiilor-consultative-pentru-politicile-de-tineret/8174


listelor studenților din 
instituţiile de învăţământ 
superior şi elevilor din 
instituţiile de învăţământ 
mediu de specialitate, cărora 
li se acordă burse de merit în 
anul de studii 2021-2022 

tinerilor, MECC desfășoară anual concursul 
burselor de merit şi propune Guvernului spre 
examinare proiectele de Hotărîri de Guvern cu 
privire la aprobarea listelor studenţilor din 
instituţiile de învăţămînt superior (ciclurile I, II) şi 
elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional 
tehnic postsecundar, cărora li se acordă burse de 
merit și bursa Preşedintelui RM (HG 1009 din 
01.09.2006). 

Șef de directie, 
tel:(022 ) 232 443, 

e-mail: 
 nadejda.velisco@mecc.gov.md 

24. Cu privire la aprobarea 
Metodologiei de evaluare a 
organizațiilor din domeniile 
cercetării și inovării (PAG, 
7.24.1) 

DPDCI Iunie 
 

Proiectul va fi supus consultărilor publice Vacarenco Iulia,  
consultant principal, 
tel: (022)  234 449, 

e-mail: 
iulia.vacarenco@mecc.gov.md 

25. Cu privire la asocierea la 
Programul-cadru al Uniunii 
Europene pentru cercetare și 
inovare „Orizont Europa” 
(PAG, 7.27.2) 

DPDCI Iunie Proiectul va fi supus consultărilor publice Duhlicher Olga, 
 consultant principal, 
tel: (022)  232 746, 

e-mail: 
olga.duhlicher@mecc.gov.md 

26. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
serviciile prestate de 
bibliotecile publice și a 
Regulamentului privind 
ținerea Registrului de stat al 
bibliotecilor. (PAG,7.28.2.) 

DAIC August Proiectul va fi supus consultărilor publice  Ana Plamadeala, 
consultant superior, 
 tel: (022) 234 026, 

e-mail: 
ana.plamadeala@mecc.gov.md  

27. Cu privire la aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare a 
Culturii – Cultura 2030 
(PAG,7.28.1.) 

DAMEP 
DPC 

DAIC 

August Proiectul va fi supus consultărilor publice.  Olga Susarenco-Celac,  
consultant principal, 
tel: (022) 210 775, 

e-mail: 
olga.susarenco@mecc.gov.md  

28. Cu privire la aprobarea 
Planului de admitere la studii 
superioare de doctorat (ciclul 
III) cu finanțare de la bugetul 
de stat pentru anul academic 
2021-2022 

DPDCI August Proictul va fi supus consultărilor publice Duhlicher Olga, 
 consultant principal, 
tel: (022)  232 746, 

e-mail: 
olga.duhlicher@mecc.gov.md 

29. Cu privire la aprobarea 
Planului de admitere la 
programele de postdoctorat 
pentru anul 2022 

DPDCI August Proictul va fi supus consultărilor publice Rusnac Alisa,  
consultant principal, 
tel: (022)  212 701, 

e-mail: 

tel:(022%20)%20232
mailto:ana.plamadeala@mecc.gov.md
mailto:olga.susarenco@mecc.gov.md


alisa.rusnac@mecc.gov.md 
30. Cu privire la modificarea 

Hotărârii Guvernului 
nr.552/1996 cu privire la 
instituirea sărbătorii „Ziua 
Națională a Tineretului” 

DT Septembrie Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat în 
cadrul asigurării perfecționării continue a cadrului 
normativ din domeniu 

Svetlana Savițchi,  
consultant superior, 
tel: (022) 820 865, 

e-mail: 
svetlana.savitchi@mecc.gov.md 

31. Cu privire la aprobarea 
Metodologiei de evaluare 
externă a calității în vederea 
autorizării de funcționare 
provizorie și acreditării 
programelor doctorale (PAG, 
7.21.1.) 

DPDCI 
ANACEC 

Septembrie Proictul va fi supus consultărilor publice Onofrei Aliona,   
șef interimar Direcție, 
 tel: (022)  234 449,  

e-mail: 
aliona.onofrei@mecc.gov.md 

32. Cu privire la modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
872/2015 cu privire la 
lucrările și serviciile contra 
plată, mărimea tarifelor la 
servicii, modul de formare și 
utilizare a veniturilor 
colectate de către 
autoritățile/instituțiile 
subordonate Ministerului 
Educației, Culturii și 
Cercetării 

DMI 
Subdiviziunile de 
profil ale MECC 

Septembrie Proictul va fi supus consultărilor publice Șef  Direcția  
management instituțional, 

tel:(022) 238 064 
 

33. Cu privire la dezvoltarea 
(completarea si modificarea) 
Nomenclatorului domeniilor 
de formare profesională și al 
specialităților pentru 
învățământul superior prin 
promovarea noilor specialități 
pentru economia națională 
(PAG 7.17.1) 

DPDÎS Octombrie 
 

Proiectul prevede completarea anuală a 
Nomenclatorului menționat cu noi specialități 
necesare pieții muncii, solicitate de angajatori 

Doina Usaci,  
consultant principal,  
tel: (022) 233 213,  

e-mail: 
doina.usaci@mecc.gov.md 

34. Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege cu privire 
la protejarea monumentelor 
istorice (PAG, pct. 7.28.8) 

DPC Octombrie Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Rita Garconița,  
consultant principal, 
tel: (022) 238 067, 

e-mail:  
rita.garconita@mecc.gov.md 

35. Cu privire la 
reconceptualizarea 

DPDCI 
DPDÎS 

Noiembrie Proiectul va fi supus consultărilor publice Rusnac Alisa,  
consultant principal, 



Nomenclatorului 
specialităților științifice 

tel: (022)  212 701, 
e-mail: 

alisa.rusnac@mecc.gov.md 
36. Cu privire la funcționarea 

SIME pentru învățământ 
primar, gimnazial, liceal 

STIC, 
CTICE 

Decembrie Proiectul va fi supus consultărilor publice Ciorici Corneliu, 
șef Serviciu, 

tel: (022)  233 220, 
e-mail: 

corneliu.ciorici@mecc.gov.md 
37. Cu privire la funcționarea 

SIME pentru învățământ 
profesional tehnic 

STIC, 
CTICE 

Decembrie Proiectul va fi supus consultărilor publice Ciorici Corneliu, 
șef Serviciu, 

tel: (022)  233 220, 
e-mail: 

corneliu.ciorici@mecc.gov.md 
38. Cu privire la funcționarea 

SIME pentru educația 
timpurie 

STIC, 
CTICE 

Decembrie Proiectul va fi supus consultărilor publice Ciorici Corneliu, 
șef Serviciu, 

tel: (022)  233 220, 
e-mail: 

corneliu.ciorici@mecc.gov.md 
39. Cu privire la utilizarea 

Modulului Catalog Electronic 
din cadrul SIME 

STIC, 
CTICE 

Decembrie Proiectul va fi supus consultărilor publice Ciorici Corneliu, 
șef Serviciu, 

tel: (022)  233 220, 
e-mail: 

corneliu.ciorici@mecc.gov.md 
40. Cu privire la aprobarea 

Programului privind egalitatea 
de șanse pentru tinerii 
proveniți din medii 
dezavantajate în vederea 
integrării sociale și financiare 
a acestora  
(PAG, pct. 7.34) 

DT Decembrie 
 

Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat în 
scopul consolidării eforturilor statului în vederea 
atingerii Obiectivelor Naționale de Dezvoltare 
Durabilă și dezvoltarea mecanismelor de suport 
pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate 

Marcel Marin, 
 șef Direcție, 

tel: (022) 820 850, 
e-mail:  

marcel.marin@ mecc.gov.md 
 

41. Cu privire la acordarea Bursei 
de excelență a Guvernului și 
Bursei nominale (pe domenii) 
pentru studenții - doctoranzi, 
pentru anul 2022 

DPDCI Decembrie Proiectul va fi supus consultărilor publice Duhlicher Olga, 
 consultant principal, 
tel: (022)  232 746, 

e-mail: 
olga.duhlicher@mecc.gov.md 

42. Cu privire la organizarea și 
funcționarea unităților de 
formare profesională a 
conducătorilor de 
autovehicule și a unităților de 

SÎPV Trimestrul II Proiectul are drept scop reglementarea activităţilor 
de proiectare, organizare, conducere şi realizare a 
predării, învăţării, cercetării şi evaluării un domeniu 
formării conducătorilor auto, ca sistem, axate pe 
standarde (cerinţe/exigenţe impuse calităţii), criterii 

Baleca Marcelina, 
 șef interimar serviciu, 

tel: (022) 232 721, 
e-mail: 

marcelina.baleca@mecc.gov.md  



formare profesională a 
transportatorilor rutieri 

(nivelul de performanţă) şi indicatori de 
performanţă (instrument de măsurare), care să 
corespundă politicilor educaționale pentru 
asigurarea calităţii. 

43. Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea 
unor acte legislative 

DPC Trimestrul II Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Rita Garconița, 
 consultant principal, 
tel: (022) 238 067, 

e-mail: 
 rita.garconita@mecc.gov.md 

44. Cu privire la modificarea 
Regulamentului cu privire la 
formarea continuă a adulților, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 193/2017 

SÎPV Trimestrul 
III 

Elaborarea unui nou Regulament cu privire la 
formarea continuă a adulților este condiționată de 
ralierea prevederilor acestuia la  
experiența internațională în domeniul învățării pe 
tot parcursul vieții prin formarea competențelor 
profesionale a adulților și la alte acte normative în 
vigoare. 
Totodată, proiectul are drept scop reglementarea 
clasificării programelor de formare profesională 
continuă a adulților pe nivele de învățământ 
conform Cadrului Național al Calificărilor din 
Republica Moldova, pentru  asigurarea accesului la 
formare continuă pe tot parcursul vieții a tuturor 
categoriilor de adulți. 

Luca Ala, 
consultant principal, 
tel: (022) 232 207, 

e-mail: 
ala.luca@mecc.gov.md 

45. Cu privire la reorganizarea și 
asigurarea activității unor 
instituții de cultură 

DAIC Trimestrul 
III 

Proiectul va fi supus consultărilor publice.  Olga Susarenco-Celac,  
consultant principal, 
tel: (022) 210 775, 

e-mail: 
olga.susarenco@mecc.gov.md  

46. Cu privire la modificarea și 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1242 din 
15.10.2003 „Despre unele 
măsuri de implementare a 
Legii cu privire la teatre”  

SRU Trimestrul 
III 

Proiectul va fi supus consultărilor publice. Ghenciu Nicolae,  
 șef Secție,  

tel: (022) 232 762, 
e-mail: 

nicolae.ghenciu@mecc.gov.md 

47. Cu privire la aprobarea 
proiectului Programului 
privind educația adulților în 
contextul învățării pe tot 
parcursul vieții 

SÎPV Trimestrul 
IV 

Proiectul programului are drept scop sporirea 
participării adulților de orice vârstă la oportunitățile 
de învățare pe tot parcursul vieții și adaptarea 
sistemelor de educație și formare profesională la 
necesitățile socio-economice ale persoanei 
valorificând, subsecvent, dimensiunile personală, 
profesională și socială 

Luca Ala, 
consultant principal, 
tel: (022) 232 207, 

e-mail: 
ala.luca@mecc.gov.md 

mailto:olga.susarenco@mecc.gov.md


 
 
 
 
 
 
Ex: Mariana Doroșenco, tel:(022)233882  
e-mail: mariana.dorosenco@mecc.gov.md 

48. Cu privire la aprobarea 
Pachetului standard de 
servicii educaționale 

DÎG 
 

Trimestrul 
IV 

Proiectul Pachetului standard de servicii 
educaționale pentru învățământul primar, gimnazial 
și liceal este elaborat în scopul eficientizării 
procesului de reglementări necesare în cadrul 
sistemului de programe educaționale implementate, 
orientate spre atingerea finalităţilor educaționale, 
formarea și dezvoltarea unor competenţe în 
conformitate cu standardele educaţionale. Indiferent 
de tipul de proprietate a instituțiilor de învățământ, 
statul asigură finanţarea pachetului standard de 
servicii educaţionale la compartimentele clar 
stabilite. 
 

Angela Prisacaru,  
consultant principal,  
tel: (022) 232 785, 

e-mail: 
angela.prisacaru@mecc.gov.md 

 

49. Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind 
circulația bunurilor culturale 
mobile  
(PAG, pct. 7.28.9) 

DPC Trimestrul 
IV 

 

Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Svetlana Pociumban,   
șef Direcție,  

tel: (022) 233 903, 
e-mail:  

svetlana.pociumban@mecc.gov.md 
50. Cu privire la aprobarea 

Regulamentului Serviciului de 
circulație și evidență al 
bunurilor culturale mobile  
(PAG, pct. 7.28.10) 
 

DPC Trimestrul 
IV 

 

Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Svetlana Pociumban, 
  șef Direcție,  

tel: (022) 233 903, 
e-mail:  

svetlana.pociumban@mecc.gov.md 

51. Cu privire la modificarea 
Registrului monumentelor 
Republicii Moldova ocrotite 
de stat, aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 1531/1993  

DPC Trimestrul 
IV 

Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Rita Garconița,  
consultant principal, 
tel: (022) 238 067, 

e-mail: 
 rita.garconita@mecc.gov.md 

52. Cu privire la reglementarea 
intervențiilor în zonele de 
protecție a monumentelor și 
folosința lor 

DPC Trimestrul 
IV 

Conform prevederilor art. 21, alin. (1) lit. e) al 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Rita Garconița, 
 consultant principal, 
tel: (022) 238 067, 

e-mail:  
rita.garconita@mecc.gov.md 


