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I. REVIZUIREA MODULUI DE PLANIFICARE ȘI GESTIONARE A BUGETELOR 
INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE 
 

1. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău pe 
termen scurt, mediu și lung (până la 10 ani) prin: 
(a) Efectuarea de către DGECTS și DETS a unei inventarieri sistemice pentru cartarea 

necesităților în cadrul instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău, reieșind din 
graficul de uzură al inventarului, cu sursa finanțării ulterior identificată; 

(b) Elaborarea și aprobarea de către consiliul mun. Chișinău a Strategiei de dezvoltare 
instituțiilor de educație timpurie.  

 
2. Creșterea rolului și a responsabilității directorilor grădinițelor în administrarea resurselor 

bugetare și extra-bugetare prin implementarea treptată a sistemului de autonomie financiară în 
instituțiile de educație timpurii din mun. Chișinău: 
(a) Avansarea de către Guvernul Republicii Moldova a procesului de aprobare a formulei 

standard de calcul a costurilor per copil pe parcursul anului 2018 ar fi una din precondițiile 
principale pentru implementarea autonomiei financiare în grădinițe 

(b) Pilotarea sistemului de autogestiune financiară în mun. Chișinău după elaborarea unor 
criterii de selecție a instituțiilor (ex. sectorul/districtul școlar, numărul copiilor, bugetele 
instituției, interesul directorilor de a participa în procesul de pilotare). 

(c) Implementarea unui program de instruire a directorilor grădinițelor în domeniul 
managementului instituțional și financiar. 

NOTĂ: Implementarea acestei recomandări necesită o evaluare a capacităților instituționale și 
funcționale ale suplimentară care ar viza DETS-urile și instituțiile de educație timpurie pentru a 
permite implementarea etapizată a sistemului de autonomie financiară în învățământul preșcolar 
care ar viza în special fezabilitatea: 

- Revizuirii statelor de personal pentru IET-uri din mun. Chișinău în vederea transferării 
funcțiilor de administrare a activității didactice către metodistul din cadrul grădiniței sau 
după caz instituirea funcției de director-adjunct1. 

- Revizuirii sistemului de contabilitate centralizată pentru IET-uri prin crearea condițiilor de 
angajare a contabililor direct de către administrația grădinițelor. Un contabilul ar putea fi 
angajat prin cumul în mediu în 4 grădinițe2.  

 
3. Creșterea transparenței bugetare și a cheltuielilor efectuate din surse bugetare și extra-

bugetare ale grădinițelor prin: 

                                                                            

 

1 NOTĂ: Angajarea unui Director Adjunct ar presupune prevederea în mediu a unui buget estimat de 60-90 mln. MDL/anual. 
Pentru prima perioada funcțiile de Director-Adjunct ar putea fi atribuite Metodistului.  
2 NOTĂ: În total pentru cele 160 de instituții timpurii va fi nevoie de angajat aproximativ 40 de contabili. În prezent în cadrul DETS-
urilor de sector activează 383 de contabili cu un salariu mediu de 2500 – 3000 MDL/lunar (aproximativ 13,7 mln MDL/anual). 
Astfel, majoritatea contabililor ar putea fi angajați din cadrul DETS-urilor de sector. Aceasta va contribui la (1) creșterea 
remunerărilor pentru contabili în mediu de 10,000 – 12,000 mdl/lunar (aproximativ 5,3 mln MDL/anual) și (2) la optimizarea 
numărului contabililor care la moment activează în cadrul DETS-urilor.  
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(a) Publicarea bugetelor și rapoartelor financiare ale grădinițelor și ale Asociațiilor Părintești 
pe o platformă unică online, (extinderea platformei web pe care se publică rapoartele și 
bugetele grădinițelor www.egradinita.md) și  

(b) Includerea angajamentului de publicare a bugetelor și rapoartelor financiare ale 
Asociațiilor Părintești urmează a fi inclus în Acordurile de cooperare dintre instituția 
preșcolară și asociația de părinți.  
 

4. Optimizarea cheltuielilor și în consecință creșterea eficienței în planificarea și gestionarea 
resurselor bugetare destinate învățământului preșcolar din mun. Chișinău prin: 
(a) Reducerea programului de activitate al IET-urilor de la 12 ore 10,5 ore, ceea ce va contribui 

la optimizarea cheltuielilor pentru alimentație și personal.  
- Introducerea conceptului de Grupe de serviciu pentru copii care rămân în afara programului de 

10,5 ore. 
- Revizuirea normelor de alimentare a copiilor cu asigurarea unui program de 3 mese pline în 

cadrul programului de 10,5 ore; 
(b) Externalizarea serviciilor din cadrul grădinițelor (de ex. spălătoriile, servicii de reparații și 

mentenanță). 
(c) Arondarea grădinițelor mai mici cu instituțiile de educație timpurie mai mare, ceea ce va permite 

optimizarea cheltuielilor de personal și reorientarea economiilor pentru oferirea sporurilor 
salariale pentru personalul de conducere, personalul didactic și de suport. 
 

5. Extinderea listei pachetului standard al serviciilor educaționale opționale care ar putea fi 
acoperite din contribuțiile părinților, inclusiv prin: 
(a) Examinarea oportunității de a prevedea în lista serviciilor opționale adiționale care ar putea fi 

acoperite de părinți prin donații, în special care nu sunt acoperite din sursele bugetare: (1) 
materialelor didactice și (2) reparațiile curente; 

(b) Evaluarea oportunității de a include în lista serviciilor opționale remunerarea lucrului 
suplementar al educatorilor pentru servicii suplementare educaționale în afara programului 
educațional din cadrul grădinițelor. 
 

II. DIMINUAREA FENOMENULUI CONTRIBUȚIILOR NEFORMALE 
 

6. Încurajarea Asociațiilor părintești create pe lângă instituțiile de educație timpurie să se 
înregistreze pe platforma guvernamentală a serviciilor de plăți electronice MPay pe platforma 
„Contribuții pentru asociații sau fundații de părinți”. 
 

7. Includerea unui sub-modul nou „Donații pentru grădinițe” pe platforma guvernamentală a 
serviciilor de plăți electronice MPay pentru donațiile directe ale părinților pentru grădinițe  
adițional la modulul  „Taxe pentru grădinițe”: 
- Modulul urmează să prevadă posibilitatea identificării clare a destinației donațiilor oferite de 

părinți (pentru susținerea anumitor necesități ale grupei sau ale grădiniței); 
- Includerea modulului „Donații pentru grădinițe” va crea premise pentru reducerea donațiilor în 

numerar, precum și va oferi posibilitatea pentru diminuarea plaților informale; 
- În consecință donațiile vor ajunge direct în sub-contul trezorerial al instituției și se va exclude 

necesitatea eliberării bonului fiscal sau al altor documente confirmative; 
- Transferul donațiilor prin intermediul serviciului MPay vor îmbunătăți procesul de evidență 

fiscală și contabilă al contribuțiilor părinților; 
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8. Implementarea mecanismului de deduceri fiscale a donațiilor efectuate de persoane fizice 
(părinți) în favoarea instituțiilor publice de educație timpurie din impozitul de pe venit anual 
prin: 
- Modificarea Articolului 36 a Codului fiscal al Republicii Moldova în vederea introducerii 

persoanelor fizice în calitate de subiecți ai deducerilor donațiilor efectuate în favoarea instituțiilor 
publice (respectiv și a instituțiilor de educație timpurie de stat). La moment, doar agenții 
economici rezidenți au dreptul la deduceri a donațiilor oferite autorităților publice și instituțiilor 
publice până la 5% din venitul impozabil. 

- Includerea în modelele de declarație pe venit pentru persoanele fizice a rubricii „donații pentru 
instituții publice”. 

NOTĂ: Cuantumul mediu estimat în prezenta analiză al donațiilor și plăților neformale oferite de 
părinți pe parcursul anului este de aproximativ 5,445 MDL/anual. Respectiv includerea posibilității 
de deducere a donațiilor efectuate instituțiilor de educație timpurie le va oferi părinților și altor 
persoane fizice dreptul de deducere totală sau parțială a donațiilor efectuate din impozitul de venit. 
Mecanismul de deducere pentru persoane fizice va oferi și alte beneficii care nu sunt nemijlocit 
legate de domeniul gestionării fondurilor din IET-uri, precum creșterea numărului de declarații pe 
venit din partea persoanelor fizice și interesul sporit al persoanelor fizice de a obține venituri din 
surse legale.  

9. Asigurarea evidenței contabile la nivelul instituției de educație timpurie a donațiilor oferite de 
părinți în mod direct, cât și indirect, prin intermediul Asociațiilor părintești, nu doar a bunurilor 
donate. 
 

10. Stabilirea unui mecanism funcțional de control intern și extern cu privire la modul de 
administrare al resurselor financiare bugetare și extra-bugetare în cadrul grădinițelor prin: 
(a) Instituirea de către primăria mun. Chișinău a unui Grup de observatori format din părinți care 

să desfășoare activități de monitorizare și control al proceselor de achiziții publice și a calității 
serviciilor oferite în cadrul instituțiilor de educație timpurie; 

(b) Includerea obligației de efectuare a auditului intern și extern periodic în cadrul Asociațiilor 
de părinți care activează în susținerea grădinițelor; 

(c) Evaluarea și monitorizarea funcției de control a Consiliilor de Administrație a grădinițelor 
cu privire la modului de valorificare a surselor bugetare de către. 

 
11. Creșterea rolului părinților și altor părți interesate în organele colegiale interne ale instituțiilor 

de educație timpurie, în special în cadrul Consiliilor de administrare. 
 

12. Asigurarea implementării prevederilor Codului de etică al cadrelor didactice pentru 
demotivarea cadrelor didactice și a administrației grădinițelor în colectarea și gestionarea 
plăților neformale, respectarea regimurilor conflictului de interese, al incompatibilităților, restricțiilor 
și limitărilor. 
 

13. Informarea și educarea managerilor și cadrelor didactice ale grădinițelor, precum și a 
părinților prin instruiri și campanii de informare în masă cu privire la asigurarea integrității, 
prevenirea conflictelor de interese, condițiile legale privind transparența și evidența donațiilor, 
precum și consecințele plăților informale. 

 


