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Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a recepţionat cererea Dvs. şi, în 

limita competenţei sale funcţionale, comunică următoarele.

In conformitate cu prevederile pct.2 ale Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 691 din 30 august 2017, ministerul este organul 

central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii 

guvernamentale în domeniile de activitate care îi sunt încredinţate.

în corespundere cu dispoziţiile art. 21 al Codului educaţiei nr.152 din 17 iulie 

2014, instituţiile de învăţământ general sunt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de 

către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA 

Găgăuzia. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura buna 

funcţionare a acestor instituţii în conformitate cu regulamentele şi standardele 

aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Potrivit pct. 7 al Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

organului local de specialitate în domeniul învăţământului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 404 din 16 iunie 2015, misiunea organului local de specialitate în 

domeniul învăţământului constă în proiectarea, organizarea, coordonarea, 

evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educaţional [...] în instituţiile 

publice de. învăţământ primar, gimnazial, liceal şi special (de nivel 

raional/municipal/al UTA Găgăuzia), precum şi în instituţiile private de tipurile 

respective.
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în temeiul art. 18 alin. (5) al aceluiaşi act legislativ menţionat supra şi conform 

pct.2 al actului normativ prenotat organele locale de specialitate în domeniul 

învăţământului sunt create de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 

al doilea în forma organizatorică de subdiviziuni interioare, subordonate 

consiliilor raionale/ municipale.

în acest context, notăm că instituţiile de învăţământ general nu se află în 

subordinea nemijlocită a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetări.

Cu referire la întrebarea nr. 4, precizăm că prin prisma prevederilor art. 50 

alin. (7) al Codului educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, coroborate la rigorile art. 

207 alin. (1) şi art. 206 al Codului muncii nr. 154 din 28 martie 2003, organul local 

de specialitate în domeniul învăţământului poate efectua ancheta de serviciu în 

vederea constatării abaterii de către directorul instituţiei de învăţământ general şi, 

respectiv, managerul entităţii de învăţământ - în raport cu cadrele didactice.

Concomitent, în privinţa celorlalte informaţii solicitate, subliniem că 

ministerul nu duce o evidenţă exactă pe compartimente, a petiţiilor. De regulă, 

adresările recepţionate vizează aspecte multiple, nefiind reflectate exclusiv 

tematica referitoare la actele de corupţie, conexe corupţiei sau a faptelor de 

comportament corupţional.

Cu respect,

Secretar general de stat
k

Igor ŞAROV

Ex. Rusu Ana 
022 - 23 - 36-78
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