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Proiect

LEGE
pentru modificarea art.

134

alin.

() lit. c) din Codul Educaţiei

al Republicii lVloldova nr. 152 din 17 iulie 2014

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I

-

Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2014,

nr.

152

319-324,

din

17

iulie

2014

(publicat în

art. 634), cu modificările şi

completările ulterioare, se modifică după cum urmează.
La art.

134

alin.

() lit. c) după cuvintele “de suporturi didactice" se completează cu

sintagma “articole de papetărie şi birotică", ulterior conform textului.
Art. II

—

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

PREŞEDINTELE PARLA1VIENTULUI

NOTA INFORMAT1VĂ
la proiectu1 de lege pentru modificarea art.

alin. (4) lit. c) din Codul
Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014
134

Temeiul juridic
Prezentul proiect de lege pentru modifcarea ar[. 134 alin. (zţ) lit. c) este înaintat în
temeiul art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr. 797 din 02 aprilie 1996, acte care stabilesc dreptul de iniţiativă legislativă a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova.
Scopul proiectului de lege constă în asigurarea personalului didactic din învăţămîntul general cu articole de papetărie şi birotică şi excluderea colectării de fonduri de
la părinţii elevilor.
Condiţiile care au impus elaborarea proiectului
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Codului educaţiei, cadrele didactice au
dreptul la compensaţii băneşti anuale pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică
de calcul, produse software pentru utilizare în activităţi de instruire on-line, pentru dezvoltare profesională.
Cu toate acestea, în cadrul instituţiilor de învăţămînt sînt constituite asociaţii părinteşti care într-un mod “benevol" colectează de 1a părinţi mijloace financiare pentru fonduri şcolare şi fonduri ale claselor. Potrivit unor surse, mijloacele financiare colectate
priri intermediul asociaţilor părinteşti sînt utilizate pentru reparaţia sălilor de clasă, procurare de mobilier, produse igienice, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor suportate
de cadrele didactice la procurarea articolelor de papetărie şi birotică.
În termen de

de luni de la intrarea în vigoare a Codului Educaţiei, Guvernul urma să aducă actele sale normative în concordanţă cu prevederile Codului şi să asigure
24

elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.
În luna septembrie

Guvernul a propus spre consultare publică proiectul Re
gulamentului de alocare a compensaţiilor băneşti anuale pentru personalul didactic din
2018,

învăţămîntul general public.
Potrivit Regulamentului, cheltuielile băneşti pot fi utilizate pentru procurarea de
supor[uri didactice precum: dicţionare, crestomaţii, reviste de specialitate, auxiliare di
dactice, culegeri de probleme/teste, compedii, literatură artistică, etc.

În aceste condiţii se prezumă că şi în continuare cheltuielile pentru prociirarea arti
o1e1or de papetărie şi birotică vor fI acoperite de părinţi prin intermediul asociaţiilor părinteşti “benevole".
Totodată, este de remarcat şi faptul că salariile personalului didactic, pe parcursul
anilor, nu a fost majorat ci doar supus unor indexări anuale pe măsura creşterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul gestionar faţă de
salariul mediu al cadrelor didactice din învăţămînt real atins în trimestrul IV al anului
precedent.
Astfel, la începutul anului şcolar 2018-2019, salariul de funcţie al unui cadru didactic din învăţămîntul general a constituit 3220 lei.
Pe pąrcursul ultimilor ani nuaărul cadrelor didactice s-a redus cu aproximativ lO
000 de pedagogi, de la 37405 în anul de studii 2010-2011 1a 28 552 în anul de studii
2017-2018.

Analiza privirid repartizarea personalului pe grupe de vârstă relevă, că din numărul
total de cadre didactice, ponderea persoanelor cu vârste sub 30 ani a constituit ii,o%, înregistrând o diminuare cu 2,7 p. p. comparativ cu anul de studii 2013/14. În acelaşi timp,
ponderea cadrelor didactice cu vârsta 6o ani şi peste, în care sunt cuprinse toate cadrele
didactice aflate în pragul pensionării, s-a majorat cu 2,0 p. p., constituind 16,9%. Ieşirea
acestor persoane din sistem riscă să genereze un deficit de cadre didactice deloc neglijabill.

Potrivit unui studiu preliminar realizat în ţara noastră în anul 2016, pînă în anul
2021 numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară va constitui circa 5o% din numărul
total care activează în sistemul educaţional.
Lipsa de suport din partea statului adresat să susţină cadrele didactice va spori creşterea funcţiilor vacante în instituţiile de învăţămînt, aspect ce-şi va pune amprenta şi
asupra calităţii studiilor.
În contextul celor expuse, avînd în vedere necesitatea susţinerii cadrelor didactice,
autorii propun compensarea anuală a cheltuielilor suportate de cadrele didactice din învăţămîntul general a ar[icolelor de birotică şi papetărie, în limita şi în condiţiile stabilite
de Guvern.

http://www.statistica.md/newsview.php?ł=ro&idc=168&id=5852

Supliment la proiectul de Lege
pentru modifacarea art. 134 alin. (4) lit. c) din Codul Educaţiei
al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014

Modificarea/completarea propusă

Cadrul legal actual

Codul Educaţiei al Republicii Moldo.

.

.

va nr. 152 din 17 iulie 2014 (publicat in Mo-

Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale
ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi şti.

inţific

nitorul Oficial aI Republicii Moldova, 2014,

(1) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi
ştiinţific are dreptul să aleagă şi să utilizeze atît
nr. 319-324, art. 634), cu modificarile şi comtehnologiile didactice, manualele şi materialele dipletările ulterioare, se modifică după cum dactice aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării, cît şi pe cele alternative, pe care le conurmeaza.
sideră adecvate realizării standardelor educaţionale
de stat.
La art. 1 34 alin. (4) lit. c) după cu(2) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi
vintele “de suporturi didactice" se completea- ştiinţific are dreptul:
a) să aleagă şi să fie ales în organele de conza cu sintagma articole de papetarle si biroducere, administrative şi consultative ale lnstituţiei
ticď', ulterior conform textului.
de învăţămînt;
b) să i se includă în vechimea de muncă didactică activitatea didactică şi de cercetare des
faşurată anterior în cazul trarisferului la o instituţie
de învăţămînt care oferă programe de studii de alt
nivel;
c) să se asocieze în organizaţii sindicale şi
profesionale;
d) să solicite, din proprie iniţiativă, acordarea
de grade didactice şi titluri ştiinţifice.
(3) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi
ştiinţific are dreptul la concediu de odihnă anual în
condiţiile prevăzute de Codul muncii.
(4) Personalul didactic din învăţămîntul general beneficiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare,
de următoarele drepturi şi garanţii sociale:
a) dreptul la reducerea duratei zilei de muncă
în primii trei ani de activitate didactică după absolvirea instituţiei de învăţămînt;
b) dreptul, garantat de stat, la stagii de formare profesională în domeniul activităţii didactice, cel
puţin o dată la 3 ani;
c) dreptul la compensaţii băneşti anuale pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de
calcul, produse soware pentru utilizare în activităţi
de instruire on-line, pentru dezvoltare profesională,
în limita şi în condiţiile stabilite de Guvern...
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