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FIOTAIIAII[, NT.

din _. 2022

cu privire la aprobarea nortnativelor de timp qi clc cheltuilei pentru organizarea 9i desfhqurarea
cxatnenelor. nalionale de absolvire in invifd:rrdntul gener.al

In tcmeiul art.l.-19 lit. h) din Codul educafici al Rcpublicii Moltlova nr-.152/2014 (tuIonitorul
Oficial al Republicii lVloldova^ 2014. Nr. .i19-324 art. 634). cu nrodificirilc ulterioare, Guvernll
lrol'AriAg I E:

l. Sc aprobir Not'mativele de tinrp gi cle cheltuieli pentru orgeLnizarca qi desli;uralta
cxanrenelor tlatiollale de absolvile in invatinrAntul ecneral (se anexeazd).

2. Cheltuiciile pr'tllru Inuhiplicarea testclor pentru testalta pe egantion. transportarea
tustclol in cadrul testitrii narlionale in 'inrdt.lnrinrul prinrar.sc vor cfecrua din crrntui hugetelor
autrrriiitilor publice localc dc nir.clul doi (1a absolr irea institutiilor de invatanldllt subordonalc
ilecsl(lra).

l. Cheltuielile pentru muliiplicarea lestelt.rr pentru testarea pe e5arrlion Ii pretestare.
l.ransportarea testelor" delegarea reprezentanlilor organelor locale de specialitate in domeniul
irrd[inrintului pentlu nronitorizaloa dcsl];urlrii tcstalrii pe eiantion. a sesiunii cle bazl si a sesiun ii
suplimetrtare. transporlarea candidaiilor cdtle centrele raionale/rnunicipale de suslincrc a

cr{urtenclor din sesiunca sLtplintentali. r'etribuitea uruncii si a cheltuielilor de c .:plasare, diurna si

tiz:r. zr prcscdinlilor' qi a vicepresedintilor. a rnonrbrilor comisiei raionale/m Lrnicipalc dc
clalurr..1c\anlinarc a contesta{ilor'. a mernblilor comisiilor din institutiile desenrnate in e,alitato clc

cortrc raionale/mun icipale de evaluare/examinare a contestatiilor. a operatorilor carc
'inrnagu., iueazzi punctajele. cheltuielile de biroticd in cadrul examenelor nationale dc ahsolvile a

ginrnaziului. se vor ct'ectua din contul bugetelor autoritalilor put:lice localc dc nir.'clul doi (la
absol li rea i nstiurti ilor tlc invileurant suhordtrnatr: accstora).

4. ClhcltL:iclilc pentru muitiplicarc testclor pentru tcstarea pc cpantion $i nlctestarc.
rla rl sl)ort?l rca testclor (cu cxceplia lranspollirii testelor din Chi5in[u citre cerltt'elc

raiunalci m unicipalc in cadlul sesiunii suplimentare). delegarea l'eprezentanlilor organelor locale

rlc spccialitatc in dorneniul invifimdnlului pentru nronitorizarea desti{urdlii testilii pe efantion. a
scsiunii cie bazd si a sesiunii suplirnentare. trausportarea candidalilol cdlre centrcle de bacalaurcat

dirr scsiunea de bazl qi suplirnentard. rehibuirea lnuncii presedinfilor gi sccretarelor centrcior dc

bacalaureat, cheltuielilor de deplasare, diurna a mernbrilor comisiei republicane de

clalulre/eramirrarc a contesta[ilor. cheltuielile de hiroticd in cadml examcnului national dc

blcaluulcztt. so vol ef'ectua din contul bugetelor autclrithlilor publicc locale de ni vclu I doi !i a altor

arrtorilAl; cc'ntralc (la absoh it.'a instituliilor dc invitinrrjnt subordonate acestora).

5. Chetnrielile pentru organizarea gi desll5urarea examenelor nalionale de absolvire in
ir1,atinrlinlul gencrarl. cu cxceplia cheltuielilor enLtmerale in punctelc 2.3;i 4 ale prczcntci

I)otatiiri. r,6r fi suportate dc citre Ministerul fiducalie'i $i Cercetirii diu cttntul ;i in Iimita alocaliilor'

hirtcirre prcv?rzule in hugctul accstttia.

(r. i)rt:zcrrta holirrirc sc purrc in aPlicarc inccPiinJ cu cxamctrelc rtalionalc tlc rtl;sollirc ilr

inr'iitiinriin{ uI uciteutl tli n scsi unea 102i.



7. I-lotarilea Cuvernului nr. i9li20l4 cu privire la acliunile de organizare qi deslisulare a

crairenelor clc absolvire n nivelulilor de inr,f,tdmint (Mouitorul Olicial al Republicii lv{oldova.
2014. nr. 134-141 art. 408) se abrogd.
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la HotirArea Guvemului nr
din

Ar.rcxii

2022

Normativele
de timp qi de cheltuieli pentru organizarea qi desfigurarea
examenelor na(ionale de absolvire in inviflmintul general

Categoriile de norme
Nornra

I 2 )
l.Inviflmintul primar

1.1 E,laborarea materialelor pentru testarea
nalionalA (teste Ei bareme de corectare)

Pentru o disciplind
Grup de lucru din 3

persoane timp de 4
luni

I .2. Elaborarea programelor de examen in
rezultatul modifi carii curriculumului la
disciplina de examen

Pentru o disciplind
Grup de lucru din 4
persoane timp de 4
luni

1.3. Remunerarea fiecdrui membru al
grupurilor de lucru pentru elaborarea
malerialelor pentru testarea nalionald,
elaborarea programelor de examen

Pentru o lund 2500 lei

1 .4. Remunerarea coordonatorului grupului
de lucru pentru elaborarea materialelor
pentru testarea nationala

Pentru o luni 5000 lei

I .5. Rcmunerarea coordonatorului Ei/sau
membrilor grupului de lucru pentru
traducerea materialelor pentru testarea
nalionald sau a programelor de examen

Pentru o luni 2500 lei

I .6. Traducerea materialelor pentru testarea
nalionalS sau a programelor de examen

Pentru fiecare limbi, alta
decdt cea romdnd, in care
trebuie traduse materialele

O persoani in grupul
de lucru pentru
elaborarea
materialelor pentru
testarea na{ionald sau

a programelor de

examen timp de 2 luni

I .7. Multiplicarea testelor Pentru un test
I foaie A3 + servicii
de tipar alb negru

l.S.Transportarea testelor din Chiqindu la
centrul raional/municipal in cadrul testdrii
nationale in invdldmintul primar

O cursi tur-retur

I .9. Transportarea testelor din centrul
raionalimunicipal pdna la institulia de
inva@ment in cadrul testirii nalionale in
invilAmantul primar

'I'rt'i cursc tLlr-rctur

2.0. Examinarea orald Pentru un elev I 5 minute
2. InvS[Smintul gimnazial

2.1 . Elaborarea materialelor de examen
(teste gi bareme de corectare)

Pentru o disciplind
Grup de lucru din 3

persoane timp de 4

luni
2.2. Elaborarea programelor de examen in Pentru o disciplina Grup de lucru din 4

Notc



rezultatul modificirii curriculumului la
disci Iina de examen

ersoane timp de 4
unt

2.3. Remunerarea fiecdrui membru al
grupurilor de lucru pentru elaborarea
materialelor de examen, elaborarea
programelor de examen

Pentru o lund 500 lei

2.4. Remunerarea coordonatorului grupului
de lucru pentru elaborarea materialelor de
examen

[)cntru o lund 5000 lei

2.5. IlcrnLrnerarea coordonatorului qi/sau
me mbrilor grupului de lucru pentru
traduccrea materialelor de examen sau a
programelor de examen

Pentru o lunl 2500 lei

2.6. Traducerea materialelor de examen sau
a programelor de examen

Pentru liecare limbi, alta
decAt cea romdnd, in care

trebuie traduse materialele

O persoand in grupul
de lucru pentru
elaborarea
materialelor de
examen sau a
programelor de
examen timp de 2 luni

2.7. Multiplicarea testelor Pentru un test
4 foi A.4 + servicii de
tipar alb negru

2.8. Exanrinarca orald Pentru un elev 15 minute

2.9. Delcgarea a l0 persoane de la organele
localc de specialitate in domeniul
invd[imdntului pentru monitorizarea testdrii
pe c$antion reprezentativ

l0 persoane x 1 zi
HotdrArea Guvemului
nr. 10 din 05 ianuarie
2012

2. 10. 'Iransportarea testelor din Chigindu
pAnS in centrul raional/municipal in cadrul
examenelor

O cursd tur-retur

2.1 I . Transportarea testelor: centrul
raional/municipal - institulia de invelImant
- centrul raional de evaluare /examinare a

contestaliilor, in cadrul sesiunii de baza qi

suplimentare

Patru cursc tur-retur

2.1 2. Delegarea reprezentanlilor organelor
locale de specialitate in domeniul
invAlamAntului pentru monitorizarea
examenelor na!ionale de absolvire a

gimnaziului in cadrul sesiunii de bazd qi

suplimentare

l0persoanex4 zile
Hotdrirea Guvemului
nr.l0 din 05 ianuarie
2012

2.1 3.1'ransportarea testelor din Chiqindu
pdnir in centrul raional/municipal in cadrul
sesiunii suplimentare

O cursi tur-rctur

2. l.l.Verilicarea testelor scrise Pentru o ora astronomica 3 lucriri
2.15. Remunerarea
pregedintelui/vicepregedintelui comisiei
raionale/municipale de evaluare/examinare
a contesta{iilor pentru verificarea selectivd
a testelor ( I 0% din numdrul total al testelor
din raion/municipiu la disciplini), sesiunea

Pentru o ord astronomicA 3lucriri



de bazi,/sesiunea suplimentard
2. I 6. Remunerarea pregedinlilor/
vicepreged inlilor gi a membrilor comisiei
raionale/municipale de evaluare/examinare
a contestatiilor, membrilor comisiilor din
instituliile desemnate in calitate de centre
raionale/municipale de evaluare/examinare
a contestaliilor, sesiunea de bazd,/sesiunea
suplimentar[

Pentru o ora astronomicd 30 lei

2.1 7. Remunerarea membrilor comisiilor
din institutiile desemnate in calitate de
centre raionale/municipale de
eval uare/examinare a contestaliilor,
scsiunea de bazd,/sesiunea suplimentard

3 persoane
Numdrul de ore
lucrate

2.1 8. Diurna, cazarea, transportarea
membrilor comisiilor raionale/municipale
de evaluare /examinare a contestaliilor,
sesiunea de bazd./sesiunea suplimentard

Hotdrirea Guvemului
nr.10 din 05 ianuarie
20t2

2. I 9. -fransportarea candidalilor la centrul
raional/municipal de suslinere a examenelor
in cadrul sesiunii suplimentare

Hotlrdrea Guvemului
nr. 903 din 30
octombrie 2014

2.20. Remunerarea operatorilor care

inmagazineazd punctajele pentru tiecare
item din testele de examen

Pentru o orA astronomice 25 lei

2.21 . Chcltuie li de birotica, alte materiale:

pixuri de culoare rogie
caiete (96 foi)

Pentru un mcmbru al
con.risiei de evaluare
/examinare a contestaliilor

l unitate
I unitatc

Hdrtie A4 (pentru borderouri de notare,
procese verbale, rapoarte, maculatoare)
Plicuri pentru teste (format A4)

Foart'ece

Lipici
Capsator
Capse

Articole de igieni

Pentru Comisia $colari de
Examene

1 pachet la o clasd

2 unitali x clasd x 4
examene
I unitate la o clasd
4 unild1i la o clasl
1 unitate la o clasd
I cutie la o clas[
Conform normelor
sanitare

Mape cu panglich
Hdrtie A.4 (pentru borderouri de notare,

centralizatoare, bareme de corectare)
Cu{it pentru hArtie

Articole de igiend

Apa

I)aharc dc unica tblosinli

Pentru Comisia
Raionald./Municipald de
Evaluere/Examinare a

Contestaliilor la disciplind

I unitate la 30 de
elevi
1 pachet a cAte 500 de
foi la 200 de elevi
6 unitali
Conform normelor
sanitare
2 (litri) pe zi pentru o
persoana
I pahar pe zi pentru o
persoani

-1. I nvi irmintul licenl



3.1. Elaborarea materialelor de examen (teste gi

bareme de corectare)
Pentru o disciplind
in func{ic de profil

l{;rup .le lrrclLr din l
lpers(,irnr tirlp -1 lun i

3.2. Elaborarea programelor de examen in
rezultatul modifi clrii curriculumului la disciplina
de examen

Pentru o disc iplind
in func1ic dc profil

lGrup de lucru din 4

[ersoane timp de 4

Iuni
3.3. Remunerarea fiecdrui membru al grupurilor de
lucru pentru elaborarea materialelor de examen,
elaborarea programelor de examen

Pentru o lund

f,0,,.,
3.4. Remunerarea coordonatorului grupului de
lucru pentru elaborarea materialelor de examen

Pentru o luni
lroo, 

,",

3.5. Remunerarea coordonatorului qi/sau membrilor
grupului de lucru pentru traducerea materialelor de
exam€n sau a programelor de examen [,00,.'

Pentru o lunl

3.6. Traducerea materialelor de examen sau a
programelor de examen

Pentru llecare
limbi, alta decrit cea
romdn[, in care
trebuie traduse
materialele

O persoand in grupul

[e lucru pentru
Eluborur.u
materialelor de

examen sau a
programelor de
examen timp de 2 luni

3.7. Multiplicarea testelor Pentru un test
h foi e+ + servicii de

Itipar alb negru a

ftestelor personalizate
3.8. Examinarea orald Pentru un elev B0 .inute
3.9. Delegarea a l0 persoane de la organele locale
de specialitate in domeniul invdlAmantului pentru
monitorizarea testdrii pe eqantion reprezentativ

l0 persoane x I zi
Hotardrea Guvernului
[rr. I 0 din 05 ianuarie

botz
3.10. Transportarea testelor din Chigindu pdnd in
centrul raional/municipal in cadrul examenului lo 

.ur.u ,r.-r.,u,

3.1 l. Transportarea testelor: centrul
raional/municipal - centrul de bacalarueat - centrul
raional/municipal - centruI republican de evaluare,
in cadrul sesiunii de bazd

Cinci/gase curse tur-
retur

3. l2.Transportarea testelor din Chigindu in centrul
raional/municipal in cadrul sesiunii suplimentare

lCinci/gase curse lur-
["t*

3. l3.Transpo(area testelor: centrul
raional/municipal - centrul de bacalaureat - centrul
raional/municipal - centrul republican de evaluare,
in cadrul sesiunii suplimentare

Cinci/Ease curse tur-
retur

3. l4.Delegarea reprezentanlilor organelor locale de
specialitate in domeniul invd|Smdntului pentru
monitorizarea examenului nalional de bacalaureat

l0 persoane x 6 zile
lHotarArea Guvemului
k.to ain o5 ianuarie

borz
3.1 5.'fransportarea reprezentantilor Comisiei
NaJionale de Examene pentru monitorizarea
examenului nalional de bacalaureat in cadrul
sesiunii de bazd Ei suplimentare

100 persoane x 6
zile

Achizilionarea
serviciilor de
transport

3.16. Transportarea candida[ilor la centrul de
bacalaureat, in cadrul sesiunii de bazd Si

suplimentare

lHotarirea Guvemului
k. so.l ain:o
loctombrie 20 I 4

3.I T.Veriticarea testelor scrise
Pentru o ora
astronomici lz 

tucrari

3.1 8.Verilicarea testelor scrise la disciplinele la Pentru o ora
t-,
l) lucftrn



care se sus[ine proba scris/oral astronomicA
3. I 9. Remunerarea pregedintelui gi

vicepreqedintilor comisiei republicane de
evaluare/examinare a contestaliilor pentru
verificarea selectivd a testelor (20% din numdrul
total al testelor de la centrul republican de
evaluare/examinare a contestaliilor la disciplina
IespeS!iE)

Pentru o ord.

astronomicS.
2lucrdri

3.20. Remunerarea pregedinlilor, vicepregedinlilor
qi a membrilor comisiilor republicane de
evaluare/examinare a contestaliilor, pregedinlilor qi

secretarilor centrelor de bacalaureat, membrilor
comisiei centrului republican de
evaluare/examinare a contestaliilor

Pentru o ora
astronomicd

40 lei

3.21. Remunerarea pregedintilor qi a secretarilor
centrelor de bacalaureat, sesiunea de bazi

25zilex8ore

3.22. Remunerarea preqedinlilor gi a secretarilor
centrelor de bacalaureat, sesiunea suplimentard

l2 zile x 8 ore

3.23. Remunerarea pregedintelui qi a
vicepreqedinlilor Comisiei Republicane de
Evaluare la disciplina. pentru organizarea gi

coordonarea activita(ii comisiei, sesiunea de bazd

l5zilex8ore

3.24. Remunerarea pregedintelui gi a
vicepreqedintilor Comisiei Republicane de

Evaluare la disciplini. pentru organizarea 5i
coordonarea activitalii comisiei. sesiunea

suplimentari

6zilexSore

3.25. Remuncrarea preEedintelui gi a

vicepregedinlilor Comisiei Republicane de

examinare a contestaliilor pentru organizarea gi

coordonarea activitdtii comisiei in cadrul sesiunii
de bazd gi suplimentare

6zilex8ore

3.26. Remunerarea operatorilor care inmagazineazd
scorurile cumulative de pe foaia de titlul a testelor
de examen gi punctajelor pentru fiecare item din
testul de examen

Pentru o ori
astronomicd

25 lei

3.27.Remunerarea membrilor comisiei din institulia
desemnatd ca Centru republican de

evaluare/examinare a contestaliilor sesiunea de

bazd, sesiunea suplimentard

3 persoane
Numdrul de ore
lucrate

3.28.Diuma, cazarea, transportarea membrilor
comisiilor de evaluare/examinare a contestatiilor

Hotardrea Guvernului
nr.l0 din 05 ianuarie
20t2

3.29. Scanarea testelor de bacalaureat alb negru gi

color gi stocarea documentelor scanate in soft
specializat

Achizilionarea
serviciilor de scanare

3.30.Cheltuieli dc biroticl. alte materiale:
pixuri de culoare rogie
pixuri de culoare verde
caiete (96 foi)

Pentru un membru
al comisiei dc
evaluare/examinarc
contesta!iilor

unrtate
unitate
unitate

Hirtie A4 (angaiamente, maculatoare, borderouri Pentru Centrul de I pachet la 25 de



e notare, procesele-verbale, rapoarte)

flicuri pentru teste (format A4)

Ioarfece
[-ipici
papsator
pupr.
Articole de igiend

acalaureat

2 unitAfi la 25 de elevi
x 5 probe de examen
I unitate la 25 de
elevi
4 uniteli la 25 de elevi
I unitate la 25 de
elevi
I cutie la 25 de elevi
Conlorm normelor
sanitare

elevi

fiArtie .A4 (angalamente, borderouri de notare,

lprocesele verbale, rapoarte)
Mape cu panglica
Culit pentru hdrtie
Articole de igien[

Apa

Pahare de unicd folosintd

Pentru Comisia
Republicand de
Evaluare/Examinare
contestaliilor

2 pachete a cdte 500
de foi la 200 de elevi
I unitate la 25 de
elevi
6 unitali
Conform normelor
sanitare
2 (litri) pe zi pentru o
persoand
I pahar pe zi pentru o
persoane

4. Repartizarea materialelor pentru examene, consumabilelor pentru testarea itemilor,
multiplicarea materialelor pentru examene sesiunea de bazd gi sesiunea suplimentard,
prelucrarea stal istica a dalelor
plicuri speciale cu grad sporit de securitate I plic/ I clas6/ examen (cI.4,9,12)

saci de polipropilend/polietilend 1 sac/ raion/ disciplina (c1.4,9,12)

rlape cu panglici I mapa./ 1 clasS/ examen (c1.4,9,12)

Iile-uri I pachet/ grup de lucru
perforator, capsator, capse 1 set/ grup de lucru
corector, pix, marker, clei, scotch 3 set/ grup de lucru
lbi pentru llipchart I set/ grup de lucru
mape bibliorafi I mapS/ grup de lucru
[JSB Memory Stick I stick/ membru al grupului de lucru
hdrtie A.4 (pentru grupurile de lucru pentru elaborarea
materialelor de examen sau a programelor de examen)

3 pachete/ grup de lucru

hArtie A4 (pentru teste sesiunea de bazd cl.9,12) 4 foi/ test de examen/ I elev

hdrtie A.3 (pentru teste sesiunea de bazd cl.4) I loaic trst dc cxirmen/ 1 eler

htrtie A4 (pentru teste sesiunea suplimentard cl.9,l2) 4 foi/ test de examer/ I elev

hdrtie A.4 (pentru bareme de corectare cl.l2) I pachet/ grup de lucru (cI.12)

hiirtie A"1 (pentru bordcrourile de notare cl.12J 3 pachete/ tip de subiect (cl.l2)
hirtie A4 (pentru comisia de evaluare/examinare a

contestatiilor)
2 pachete la o comisie

hirtie .A4 (pentru contracte $i documente financiare
aferente contractelor incheiate)

4 foi / contract incheiat

hirtie adeziva o foaie la 20 de teste, o foaie la 8

plicuri securizate
piese de schimb pentru copiatoare, faxuri, imprimante
pi sistemele de tiplrire digitala cu server de imprimare

l5% din costul utilajului

consumabile pentru copiatoare, faxuri. imprimante gi l5% din costul utilaiului



sistemele de tiplrire digitald cu server de imprimare
servicii de intrelinere gi reparalie pentru copiatoare,
faxuri, imprimante qi sistemele de tipirire digilali cu
server de imprimare

5% din costul utilajului

piese de schimb pentru tchnica de calcul gi utilajul
specializat pentru securizarea materialelor de examen

l5% din costul utilajului

NOTE:
l. in cadrul examenului nalional de bacalaureat testele sunt verificate de cdtre doi

profesori evaluatori.



Noti informativi
la proiectul Hotir6rii Guvernului cu privire la normativele de timp gi de

cheltuieli pentru organizarea si desfisurarea examenelor na(ionale in
invi(Imintul general

1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului

Proiectul Hotdr6rii Guvernului cu privire la normativele de timp Ei de cheltuieli pentru
organizarea qi desfdqurarea examenelor nalionale de absolvire in invildmdntul general a
fost elaborat de cdtre Ministerul Educaliei gi Cercetdrii qi Agenlia Nalional5 pentru
Curriculum qi Evaluare.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului qi finalitS(ile urmirite

In conformitate cu art. 27 alin. (8), art. 29 alin. (5), (6), art. 3l alin. (8), art. 44 alin.
(6) din Codul Educaliei al Republicii Moldova nr. 15412014, invil5mintul primar se

finalizeazd cu testarea nafionald, invdfdmdntul gimnazial se finalizeazi cu examene
na(ionale de absolvire, iar invdfdmAntul liceal se incheie cu examenul nalional de

bacalaureat. Testarea nafionald in invdlimintul primar, examenele nalionale de absolvire
a gimnaziului si examenul nafional de bacalaureat sunt organizate in baza metodologiei qi

a regulamentelor elaborate de entitatea nalionald cu funclii de evaluare gi examinare qi

aprobate de Ministerul Educaliei qi Cercetdrii.
Totodatd, in conformitate cu art. 139 lit. (h) din Codul Educafiei al Republicii

Moldova, aprobarea normativelor de timp ;i de cheltuieli pentru organizarea qi

desfrgurarea examenelor de absolvire in invildmdntul gimnazial qi liceal gi pentru

organizarea qi deslEqurarea evaluirii finale in invd{imdntul primar reprezinti una din
atribuliile Guvernului in domeniul educaliei.

a^ln conformitate cu pct. 6, sbp. 1), lit. c) din Hotdrdrea Guvernului nr.7212015 cu

privire la Regulamentul privind organizarea ;i funclionarea Agenliei Na{ionale pentru
Curriculum qi Evaluare, Agenlia Nalionald pentru Curriculum gi Evaluare are atribulia de

a propune Ministerului Educafiei qi Cercetirii inilierea, sau dupi caz, aprobarea

proiectelor de acte normative care 1in de evaluarea rezultatelor Scolare, de organizare Ei

desfrEurare a examenelor.

In acest sens, Agenfia Nafionald pentru Curriculum qi Evaluare analizAnd Hotlrdrea
Guvemului in vigoare nr.39112014 cu privire la ac{iunile de organizare qi desflEurare a

examenelor de absolvire a nivelurilor de invd!6mAnt, a stabilit urmltoarele:
- normativele cu privire la transportarea testelor din mun. Chiqiniu pAnE in centrul

raional gi din centrul raional pdni la institulia de inviflmdnt in cadrul testdrii pe

e$antion reprezentativ (inv5!6mAntul primar, invd{imAntul gimnazial,
inv5ldmdntul liceal) necesitd a fi exclus or nu mai sunt aplicabile pentru condiliile
in care actualmente se organizeazL aceste activiteli;

- nonnativul de transportare a testelor din mun. Chiqiniu citre centrul
raional/municipal in cadrul sesiunii suplimentare a examenului national de



bacalaureat, de asemenea, nu corespunde procedurilor actuale de organizare a

sesiunii suplimentare a examenului nalional de bacalaureat;
nu sunt stabilite normativele de transportare a candidalilor la centrul
raional/municipal de examinare in cadrul sesiunii suplimentare a examenelor
nalionale de absolvire a gimnaziului gi cele de transportare a candidalilor la centrul
de bacalaureat in cadrul sesiunii de bazd si suplimentare a examenului nalional de

bacalaureat;

normativele de remunerare a cadrelor didactice implicate in activita!ile de evaluare,
at6t in cadrul examenelor nalionale de absolvire a gimnaziului, c6t gi in cadrul
examenului na(ional de bacalaureat, sunt semnificativ mai mici decAt normativele
pentru activitili pedagogice similare. in prezent, HG nr. 39ll2}l4 prevede

normativul de 5 lucriri pentru o ord astronomice pentru remunerarea cadrelor
didactice implicate in activiteile de evaluare in cadrul examenelor nafionale de

absolvire a gimnaziului, qi normatil,ul de 2 lucrdri pentru o ord astronomicd pentru
activitdtile de evaluare in cadrul examenului nalional de bacalaureat. Plata pentru
o ori astronomici fiind de 25 de lei. Astfel, se constate cd normativul de 25 de lei
pentru o ord astronomici este necorespunzdtor Ei semnificativ mai mic decAt

normativul pentru activitelile pedagogice similare. Ca urmare a celor enumerate,

este necesare modificarea normativului de cheltuieli pentru activitetile de

organizare de la 25 de lei la 30 de lei pentru o ord astronomicd, in cadrul
examenelor nalionale de absolvire a gimnaziului, Ei respectiv, de 40 de lei pentru

o ord astronomicd, in cadrul examenului nalional de bacalaureat. Totodati,
normativul de timp pentru activitdlile de evaluare a lucririlor in cadrul examenelor
nalionale de absolvire a gimnaziului se modifich de la 5 lucrEri pentru o or5

astronomicd la 3 lucrdri pentru o ore astronomici. in cazul in care nu vor fi
modificate normativele de timp qi cheltuieli, un calcul simplu ne permite sd

estimdm o sumi de 200 lei retribulie pentru o zi de muncd a unui evaluator (sau

50% din suma care o primeqte, in mediu, un zilier pentru munce necalificatd). in
aceast6 situalie este posibil riscul unui deficit pronunlat de profesori care sd accepte

participarea la evaluarea lucrdrilor de examen;

unul din elementele importante in organizarea examenelor nalionale de absolvire

este elaborarea materialelor de examen. Pentru aceastd activitate se aprobd grupuri

de lucru (pentru fiecare treaptd de inv6!5mint, disciplind de examen, profil). in
conformitate cu prevederile actuale ale HG nr.39112014, fiecare grup de lucru este

format dintr-un coordonator qi doi membri, iar perioada de activitate a fiecdrui grup

de lucru fiind de 4 luni. Remunerarea fiecirui membru al grupului de lucru
constituie 1500 de lei pentru o lund. Menlionim cd, materialele de examen

elaborate sunt clasificate in categoria documentelor secret de serviciu, din

momentul demardrii ac(iunilor de elaborare a acestora Ei p6ni la momentul cind
acestea devin publice. Acliunile de elaborare a materialelor de examen includ
elaborarea nemijlociti a itemilor/subiectelor/baremelor, testarea de laborator,
testarea pe un eqantion reprezentativ, analiza statisticd qi analiticd a rezultatelor



obtinute in testdri, elaborarea variantelor finale ale materialelor de examen. Ca
urmare a celor enumerate, qi analiz6nd normativele de cheltuieli pentru alte
activit5l didactice similare, este necesard revizuirea normativului de la 1500 de lei
la 2500 de lei pentru o lund, pentru remunerarea membrilor grupurilor de lucru
pentru elaborarea, traducerea materialelor de examen si de la 1500 de lei la 5000
lei pentru o lund pentru remunerarea coordonatorului grupului de lucru pentru
elaborarea materialelor de examen, dat fiind faptul ci coordonatorul grupului este

responsabil de securitatea qi calitatea variantelor finale a materialelor de examen
aplicate pe intreage popula[ie de elevi participan]i la examenele nafionale de

absolvire.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legisla{iei na$ionale cu legisla(ia Uniunii Europenii

Actul normativ nu are ca scop armonizarea legislaliei nationale cu legislalia Uniunii
Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi

Proiectul HotdrArii Guvernului propus spre aprobare prevede stabilirea normativelor
de timp qi de cheltuieli pentru organizarea gi desfEqurarea examenelor nalionale in
invildm6ntul general. in comparalie cu Hotdr6rea Guvemului nr. 39112014, in acest

proiect se eviden{iazd urm5toarele elemente noi:
- este specificat normativul de transportare a candidalilor in condilii de securitate pe

parcursul examenelor na{ionale de absolvire a gimnaziului gi a examenului nalional
de bacalaureat;

Hotdrdrea Guvemului propusd spre aprobare vine sd descrie normativele de timp qi

de cheltuieli pentru toate acliunile de organizare Ei desfEsurare a examenelor nalionale de

absolvire in invd!6m6ntul general Ei sd ajusteze normele de remunerare pentru cadrele

didactice implicate in activitelile de evaluare, in elaborarea materialelor gi a programelor

de examen.

Aprobarea acestei Hotdrdri de Guvem va spori calitatea organiz6rii qi desliqurdrii
examenelor nalionale de absolvire gi va asigura o remunerare a tufuror persoanelor
implicate in organizarea qi deslE;urarea examenelor nalionale de absolvire,
corespunzdtoare eforlului depus qi a atribuliilor ce le revin.

Complementar, prezenta hotirdre va contribui semnificativ la consolidarea

eforturilor de prevenire si combatere a coruperii cadrului didactic in procesele de evaluare

gi va spori integritatea gi transparenla in realizarea proceselor aferente unei sesiuni de

examen la nivel na{ional.

Prin aprobarea acestei HotdrAri de Guvern se va abroga Hotirdrea Guvemului nr.

3t9/2014.



normativul de transportare a materialelor de examen, in condilii de securitate, din
mun. Chiqiniu citre centre de examinare in cadrul sesiunii suplimentare a

examenului na{ional de bacalaureat constituie cinci/qase curse tur-retur;
sunt excluse normativele cu privire la transportarea testelor din mun. Chigindu pAnd
in centrul raional gi de la centrul raional pdni la institulia de invdlimdnt in cadrul
testdrii pe eEantion reprezentativ (invdtimdntul primar, invalamAntul gimnazial,
invdldmAntul liceal);
normativul de timp stabilit pentru verificarea testelor scrise in cadrul Comisiilor
Raionale/Municipale de Evaluare/Examinare a Contestaliilor reprezinti 3 lucrdri
pentru o ori astronomicd in cadrul examenelor nalionale de absolvire a
gimnaziului;
normativul de cheltuieli pentru remunerarea pregedinlilor/vicepreqedinlilor qi a
membrilor Comisiilor Raionale/Municipale de Evaluare/Examinare a

Contestaliilor, precum qi a membrilor comisiilor din instituliite desemnate centre
de evaluare/examinare a contestaliilor reprezintd 30 lei pentru o ord astronomicd
in cadrul examenelor nafionale de absolvire a gimnaziului;
normativul de cheltuieli pentru remunerarea preqedinlilor, vicepreqedinlilor Ei a
membrilor Comisiilor Republicane de Evaluare/Examinare a Contestafiilor, a

preEedinlilor gi secretarilor centrelor de bacalaureat, a membrilor comisiei
Centrului republican de evaluare/examinare a contestaliilor reprezintd 40lei pentru

o orE astronomicd in cadrul examenului na{ional de bacalaureat;
normativul de cheltuieli pentru remunerarea fiecirui membru al grupurilor de lucru
pentru elaborarea materialelor de evaluare, elaborarea programelor de examen sau

pentru traducere constituie 2500 lei;
normativul de cheltuieli pentru remunerarea fiecirui coordonator al grupurilor de

lucru pentru elaborarea materialelor de evaluare constituie 5000 lei.

5. Fundamentarea economico-financiari

Suma alocatl supl imentar
rnii lei

Denum irea
Publice Local

Autoritatii

) I 8Anenii Noi
20,5Basarabeasca
86,7Bal
4 I 5Briceni

Implementarea prezentului proiect de Hotirire de Guvem necesitd cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul de stat, dar in limita bugetului planificat pentru anul 2023.

Astfel, in baza prevederilor prezentului proiect, cheltuielile financiare suplimentare
necesare a fi alocate pentru organizarea Ei desfEqurarea examenelor na!ionale de absolvire

in invdldmAntul general constituie circa 8500,0 mii lei, dintre care, circa 1830,0 mii lei vor
fi alocate Autoritelilor publice locale vor fi alocate. Sumele suplimentare alocate fiecdrei

Autoriteti publice locale pentru implementarea prevederilor proiect de HotdrAre de Guvem

constituie:



Cahul 71,3
Cantemir 21,8

Icel 29 7

Cdu eni 44,9
chi lnau 418 J

Cirni lia 24,7
43 5Criuleni

Dond enl ))q
43 JDrochia

Dubisari 45,5

Edine 49,4

Fdle ti 46 0

F lore ti 33,3

Glodeni 27 1

Hince ti 39,9
Ialoveni 50 0

Leova 24,8
39 7Nis orenl

Ocni 24,4
53

Rezina 24,8
40,8Ri anl
34 )erelS

44,4Soroca
46 6nlStr
23,4olddne tl
28,2tefan VodE
36,9Taraclia
28,0Telene I

53,7Un enl
122 9auztaUTA

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect al hotirArii de guvem se incorporeazi in cadrul normativ actual gi nu

impune alte modificdri.

Cercetirii rvrv*,.nrec.gor.md, compartimentul Transparenld, directoriul Transparen![

decizional6, sec{iunea Modul de parlicipare qi pe pagina web oficial6 a Agenliei Nafionale

11'11'1,,r.211 gg. qOV.n.]d , compartimentul TransParenid,

tir'
fi tial

ro ec ulSnatStran arendnnV102 802nr 9JLer poI pSreu pCS o grpp
dE cu a Iuac al5oba na SSatesor eI ctulnalcde oz p grppp

directoriul Transparen!5 decizionald.
pentru Curriculum qi Evaluare

Orhei

7. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului

prevederi
Ministerul

In



Prezentul proiect a fost coordonat in prealabil cu Ministerul Finanlelor, iar sugestiile Ei

propunerile expuse au lbst luate in consideralie.

Proiectul urmeazd a fi supus expertizei anticoruplie.

Nu se aplicd.

Nu se aplic6.

Anatolie TOPALAMinistru

sranislav ciubotaru- tcl. 022 2]3 343
Rodica Bragula lel. 022 2ll 678

8. Consultlrile expertizei anticorupfie

9. Constatirile expertizei dc compatibilitate cu legisla(ia Uniunii Europenii

10. Constatlrile expertizei juridice

Proiectul Hot6rArii Guvernului urmeazd a fi supus expertizdrii Ministerului Justiliei.

11. Constatlrile altor expertize


