ORDIN
Nr. 274 din 4 mai 2015
Chişinău
Cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a procedurii de
alegere a membrilor Grupului de lucru
pentru
elaborarea
documentelor
/materialelor didactice în învățămîntul
profesional tehnic

În vederea realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.97 din 1 februarie
2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului
vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea
Strategiei, precum şi în temeiul Hotătîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 4-5 din
18 august 2014, Ministrul Educației emite următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a procedurii de alegere a
membrilor Grupului de lucru pentru elaborarea documentelor /materialelor didactice
în învățămîntul profesional tehnic, conform anexei.
2. Se abrogă p. 3 din ordinul Ministrului Educaţiei nr. 990 din 17 septembrie
2014.
3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.
4. Se desemnează responsabil de executarea prezentului ordin dna Loretta
Handrabura, viceministră.
Ministrul educaţiei

Maia SANDU
Silviu Gîncu
022 23 33 51

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Educaţiei
nr. 274 din „4” mai 2015
REGULAMENT
de organizare și desfășurare a procedurii de alegere a membrilor Grupului de
lucru pentru elaborarea documentelor /materialelor didactice în învățămîntul
profesional tehnic
Dispoziții generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu reglementările legale
în vigoare și stabilește mecanismul de alegere a membrilor grupului de lucru pentru
elaborarea documentelor şi a materialelor didactice în învățămîntul profesional
tehnic.
2. Scopul prezentului Regulament constă în reglementarea procedurii de
alegere a membrilor grupurilor de lucru pentru:
1) elaborarea calificărilor profesionale în învățămîntul profesional tehnic;
2) validarea calificărilor profesionale în învățămîntul profesional tehnic;
3) elaborarea curriculumului în învățămîntul profesional tehnic;
4) elaborarea materialelor didactice în învățămîntul profesional tehnic.
3. Alegerea membrilor Grupului de lucru se desfășoară în baza unui concurs
deschis. La concurs pot participa atît cetățeni ai Republicii Moldova cît și străini, în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
4. Atribuțiile principale pe care le vor îndeplini persoanele care vor elabora
documente /materiale didactice în învățămîntul profesional tehnic, condițiile de
participare la concurs și criteriile de alegere vor fi specificate în anunțurile referitoare
la fiecare grup de lucru.
5. Cerințele minime pentru candidați:
1) pregătire profesională (formare inițială și continuă);
2) experiență în domeniu de cel puţin 3 ani;
3) abilități digitale (de utilizare a computerului);
4) disponibilitate de deplasare în interes de serviciu.
6. Înregistrarea candidaților se desfășoară pe principii de transparență,
nediscriminare, echidistanță.
I.

II.

Organizarea și desfășurarea Concursului

7. Concursul de alegere a membrilor grupului de lucru este realizată de o
comisie, constituită prin ordinul ministrului educației.
8. Etapele de desfășurare a Concursului:
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1) Concursul se va anunţa cu 30 zile înainte de data expirării termenului pentru
depunere a dosarelor şi se va publica pe site-ul ministerului educaţiei;
2) Înscrierea candidaților se fa face prin depunerea dosarului personal care va
conține CV-ul însoțit de documente care să certifice experiența și calificarea necesară
a candidatului;
3) Dosarele depuse vor fi evaluate de Comisia de concurs, constituită prin ordin
al Ministrului Educaţiei;
4) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea
dosarelor, Comisia de concurs va înainta Ministrului Educaţiei lista membrilor
grupului de lucru pentru elaborarea documentelor /materialelor didactice în
învăţămîntul profesional tehnic.
5) Rezultatele finale ale alegerii membrilor Grupului de lucru vor fi anunţate
prin email şi publicate pe site-ul ministerului educaţiei.
9. Toți membrii Comisiei de concurs au drept de vot deliberativ, Comisia
adoptă decizii prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi.
10. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
1) anunță concursul de alegere a membrilor grupului de lucru;
2) oferă potențialilor candidați informații privind procedura de alegere;
3) stabilește și publică graficul de organizare și desfășurare a concursului;
4) evaluează dosarele depuse de candidaţi și alege prin vot membrii Grupului
de lucru;
5) întocmește un raport privind rezultatele alegerii și îl prezintă conducerii
Ministerului.
11. Membrii Comisiei de concurs implicaţi în evaluarea dosarelor prezentate la
concurs sînt obligați:
1) să-și exercite atribuțiile cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;
2) să evalueze candidații în baza criteriilor stabilite;
3) să formuleze aprecieri cu imparțialitate;
4) să fie obiectivi în evaluare;
5) să păstreze confidențialitatea pe toată durata evaluării;
6) să asigure transparența deciziilor privind alegerea membrilor Grupului de
lucru;
7) să respecte procedurile și termenele stabilite.
12. Candidaţii participanţi la concurs vor fi informaţi despre rezultatele
concursului și obligațiile care le revin în cadrul grupului de lucru.
13. Delegarea membrilor grupurilor de lucru pentru validarea calificărilor
profesionale se va efectua de către comitetele sectoriale pentru fiecare ramură sau de
către organul central de specialitate al administrației publice din sectorul
corespunzător, în cazul în care nu există comitete sectoriale formate pentru domeniul
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respectiv, în conformitate cu Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale în
învățămîntul profesional tehnic.
III.

Plata pentru servicii

14. Retribuirea serviciilor de elaborarea a documentelor /materialelor didactice
în învățămîntul profesional tehnic, se va efectua în baza contractelor de prestări
servicii, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.
15. Pentru prestatorii de servicii angajați în cadrul instituțiilor subordonate
Ministerului Educației, retribuirea serviciilor de elaborarea documentelor
/materialelor didactice în învățămîntul profesional tehnic se va efectua de către
instituția în care activează.
16. Ministerul Educației va aloca mijloace financiare, în baza documentelor de
confirmare (ordin, deviz de cheltuieli).
17. Retribuirea serviciilor prestate de membrii Grupului de lucru, angajați în
instituții care nu sînt subordonate Ministerului Educației, se va efectua de către
Minister.
IV.

Dispoziții finale

18. În termen de o zi lucrătoare de la finalizarea evaluării, Comisia de concurs
va întocmi un proces verbal care va conţine lista cu rezultatele finale ale evaluării.
19. Dosarele de participare la concurs, însoțite de documentele de evaluare ale
Comisiei de concurs, semnate de toți membrii Comisiei vor fi păstrate conform
prevederilor legale.
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