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Cadrul de referinţă  
pentru crearea Centrelor Comunitare:

Hotărârea Guvernului nr. 567 din 10 septembrie 2009
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare 

Timpurie a Copiilor de 3-6 (7) ani
şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie 

a Copiilor de 3-6 (7) ani 
publicat în: 

Monitorul Oficial nr. 144-147 (3477-3480) 
din 18 septembrie 2009

Modelul de Centre Comunitare 
ca instituţii preşcolare menite să asigure 

accesul tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate 
este promovat prin intermediul proiectului Educaţie Pentru Toţi 
– Iniţiativă de Acţiune Rapidă (EPT-IAR), realizat de Ministerul 
Educaţiei în baza unui grant oferit de Fondul Fiduciar Catalitic. 
Resursele acestui grant sunt administrate de Banca Mondială, 
iar proiectul este realizat cu asistenţa UNICEF şi UNESCO.

Cu sprijinul proiectului EPT-IAR au fost renovate 
şi dotate 62 de Centre Comunitare.
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sigurarea drepturilor egale  
la educaţie de calitate pentru toţi copiii

Convenţia ONU privind Drepturile Copilului, la care a aderat 
Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 
12 decembrie 1990, prevede dreptul copilului la educaţie, precum 
şi asigurarea că „toate grupurile societăţii, în mod deosebit părin-
ţii şi copiii, să fie informaţi 
cu privire la sănătatea şi ali-
mentaţia copilului, […] igi-
ena şi salubritatea mediului 
înconjurător şi prevenirea 
de accidente. Familiile vor 
beneficia de un ajutor care 
să le permită să profite de 
această informaţie”. Artico-
lul 24, 2 (e).

Multiplele studii inter-
naţionale demonstrează de 
asemenea că programele so-
ciale şi educaţionale adresa-
te vârstei timpurii au impact direct asupra reducerii sărăciei. 

În acest context, situaţia privind drepturile copiilor la educaţie 
timpurie în Moldova nu este nici pe departe satisfăcătoare, în special 
în localităţile rurale.

Date alarmante: În 2008, 
rata brută de înrolare în în-
văţământul preşcolar din 
localităţile urbane a con-
stituit 90,8%, în timp ce în 
localităţile rurale aceasta 
era de doar 65,5%. Copiii 
cu dizabilităţi au un acces 
foarte limitat la învăţămân-
tul preşcolar. 

Secvenţă de la Centrul Comunitar din s. 
Cişmea, raionul Orhei
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sigurarea drepturilor egale  
la educaţie de calitate pentru toţi copiii

Date alarmante: În pre-
zent, circa 25% de copii 
de 3-7 ani sunt privaţi de 
dreptul la educaţie, care 
le este garantat de stat 
prin debursări bugetare 
per copil. În peste 230 de 
localităţi rurale nu există 
instituţii preşcolare. 

Strategia naţională de dezvoltare (SND) pe termen mediu pentru 
anii 2008-2011 reflectă angajamentul Moldovei de a atinge până în 
2015 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Respectiv, 
Obiectivul 2 Realizarea accesului universal la învăţământul general 
obligatoriu, inclus în SND, presupune „majorarea ratei de înrolare în 
programele preşcolare pentru copiii de 3–6 ani de la 41,3% în 2002 
până la 75% în 2010 şi 78% în 2015, iar pentru copiii de 6–7 ani – de 
la 66,5% în 2002 până la 95% în 2010 şi 98% în 2015, precum şi redu-
cerea cu mai puţin de 5% a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi 
urbane, dintre grupele dezavantajate şi cele cu venituri medii”.

Centrul Comunitar din satul Cişmea, Orhei

Cel mai bine 
necesităţile concrete 

ale grupurilor de copii 
şi părinţi pot fi identi-
ficate şi satisfăcute la

nivel comunitar.
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entrele Comunitare de Dezvoltare  
Timpurie a Copiilor: misiunea şi statutul

Centrele Comunitare sunt instituţii publice de învăţământ 
preşcolar menite să asigure dreptul la servicii educaţionale de 
calitate pentru toţi copiii de 3-(6)7 ani care nu frecventează 
grădiniţa sau nu pot beneficia de educaţie de calitate şi un me-
diu favorabil pentru creştere şi dezvoltare din diverse motive, 
în special în comunităţile rurale. 

A v a n t a j e  

Adaptabilitate şi flexibilitate
Programele educaţionale pentru copii şi familii pot varia ca du-

rată şi formă de organizare, acestea fiind determinate de necesită-
ţile şi posibilităţile fiecărei comunităţi. Toate se vor conduce însă de 
aceleaşi criterii: 
a) înţelegerea principiilor de dezvoltare a copilului şi
b) înţelegerea specificului învăţării adulţilor.

Cost-eficienţă
Acest avantaj prevede servicii cost-eficiente prin utilizarea opti-

mală a spaţiilor comunitare existente. Sub aspect investiţional, con-
strucţia unor noi grădiniţe de copii sau reabilitarea unor clădiri de-
gradate necesită cheltuieli considerabile, care nu sunt întotdeauna 
justificate din punctul de vedere al numărului de copii din aceste 
localităţi, în special dacă se ţine cont de dinamica demografică ne-
gativă. În plus, conform experţilor, deşi debursările din buget la capi-
tolul „Învăţământ preşcolar” sunt considerabile şi în creştere anuală, 
eficienţa utilizării lor în grădiniţe este scăzută (număr mare de an-
gajaţi neantrenaţi nemijlocit în educaţie, întreţinerea spaţiilor prea 
mari raportate la numărul de copii, inclusiv două camere la un grup 
de copii). 

Astfel, accentul principal fiind pus pe educaţie, şi nu pe întreţi-
nerea copiilor în instituţie, programele scurte conduc la economii 
investiţionale substanţiale cu randament sporit. 
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entrele Comunitare de Dezvoltare Tim-
purie a Copiilor în promovarea accesului 
egal la educaţie modernă de calitate

Practicile moderne în educaţia timpurie bazate pe studii ştiinţifi-
ce promovează o abordare holistică, orientată pe copil, conjugate cu 
angajamentul ferm de a colabora cu familia şi comunitatea, pentru a 
individualiza experienţa fiecărui copil.

Respectiv, mediul de învăţare axat pe copil se bazează pe două 
principii fundamentale:
• Copiii îşi dezvoltă cunoştinţele, interacţionând cu lumea care îi 

înconjoară; 
• Adulţii încurajează creşterea şi dezvoltarea copiilor, bazându-se 

pe interesele, necesităţile şi punctele forte ale copiilor.

Centrele Comunitare de Dez-
voltare Timpurie a Copiilor sunt 
instituite pentru:
• a crea un mediu favorabil 

pentru dezvoltarea tuturor 
copiilor, inclusiv a copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale 
(CES) şi a celor din familii de-
favorizate

• a favoriza dezvoltarea globală 
– fizică, cognitivă, socio-afec-
tivă a copiilor 

• a promova parteneriatul cu 
familia ca prim educator al 
copilului şi asigurarea spriji-
nului necesar părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai co-
piilor în susţinerea dezvoltării 
copiilor

Procesul de modernizare a 
sectorului educaţiei timpurii 
în Republica Moldova este 
susţinut de noile documente 
de politici educaţionale:
• Curriculumul educaţiei co-

piilor de vârstă timpurie şi 
preşcolară 1-7 ani în Repu-
blica Moldova 

• Standarde profesionale ale 
cadrelor didactice din insti-
tuţiile preşcolare 

 • Standarde de învăţare şi 
dezvoltare a copilului de la 
naştere la 7 ani
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rearea Centrului Comunitar  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor:  
Cine? Cum? 
Copiii sunt viitorul fiecărei comunităţi.
Satisfacerea dreptului copiilor la condiţii optime de dezvoltare 
şi învăţare este responsabilitatea comunităţii.

Cine?
Iniţiativa de creare a Centrului Comunitar (СС) poate veni din 

partea actorilor comunitari – a unor persoane sau a unui grup de ini-
ţiativă alcătuit din persoane interesate (membri ai familiilor copiilor 
sau îngrijitori ai acestora, cadre didactice, directori ai instituţiilor de 
învăţământ din comunitate, asistenţi sociali, ONG-uri locale, asocia-
ţii de părinţi sau membrii administraţiei publice locale). Spre exem-
plu, în satul Climăuti, raionul Donduşeni, Centrul Comunitar a fost 
creat la iniţiativa unui grup din 5 persoane. 

Întrucât situaţia în fiecare comunitate este specifică, nu poate 
exista o formulă unică pentru Centrele Comunitare din toate comu-
nităţile. De aceea în fiecare caz se va purcede, printr-un proces parti-
cipativ, la evaluarea situaţiei din comunitate privind accesul copiilor 
de până la 7 ani la servicii educaţionale şi la căutarea soluţiilor de a 
satisface dreptul copiilor la astfel de servicii. 

Conducătorul administraţiei publice locale, persoana împuter-
nicită de comunitate prin votul acordat să rezolve problemele 
sociale, va dirija acest proces participativ.

Cum?
Procesul de creare a Centrelor Comunitare (CC) va include ur-

mătorii paşi: 
PASUL 1: Evaluarea necesităţilor în comunitate
PASUL 2: Evaluarea resurselor existente pentru crearea Centrului Co-

munitar
PASUL 3: Estimarea serviciilor ce urmează a fi prestate de Centrul Co-

munitar
PASUL 4: Elaborarea unei organigrame estimative a Centrului Comunitar
PASUL 5: Elaborarea Regulamentului CC şi înaintarea solicitării de 

fondare
PASUL 6: Evaluarea necesităţilor de finanţare a Centrului Comunitar
PASUL 7: Iniţierea unui proces bugetar al Centrului
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rearea Centrului Comunitar  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor:  
paşii care urmează a fi întreprinşi

PASUL   1   • Evaluarea necesităţilor în comunitate 
În procesul de evaluare a necesităţilor împreună cu grupul de 

iniţiativă veţi căuta răspuns la o serie de întrebări:

• Câţi copii până la 7 ani nu au acces la servicii educaţionale?
Categoria de beneficiari cu acoperire din sursele bugetare cen-

trale o constituie, în primul rând, copiii de 3-6(7) ani. 
La estimarea numărului de potenţiali beneficiari ai Centrului din 

această categorie, o atenţie deosebită se va acorda copiilor care nu 
pot beneficia de educaţie de calitate şi nu au un mediu favorabil 
pentru creştere şi dezvoltare din următoarele cauze:
a) familia nu poate asigura copiilor un mediu stimulativ normal din 

motive economice (familii numeroase, părinţi şomeri); 
b) copilul este neglijat de către familie (părinţi care consumă alcool, 

părinţi violenţi, copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii care 
practică activităţi de cerşetorit şi vagabondaj); 

c) Copii cu dizabilităţi sau tulburări uşoare sau medii şi care nu fac 
obiectul instituţionalizării.

• Câte grupe de copii vor fi formate?
În scopul proiectării programelor educaţionale pentru copiii din 

comunitate urmează să stabiliţi câte grupe de copii vor frecventa 
aceste programe.

Centrul poate fi organizat cu o singură grupă de copii sau cu mai 
multe, în funcţie de necesităţile comunităţii. 
 În dependenţă de numărul de copii din comunitate, pot fi create 

grupe de copii pe vârste – 3-5 şi 5-7 ani sau grupe mixte ca vârstă 
– 3-(6)7 ani – în cazul numărului mic de copii în comunitate.

În cazul în care numărul de copii în Centru este mai mic decât 10 (pen-
tru vârstele 3-4 ani) şi mai mic decât 15 (pentru 5-7 ani), la decizia Con-
siliului local al unităţii administrativ-teritoriale şi în baza acordului cu 
Direcţia Raională / Municipală de Învăţământ se constituie o grupă cu 
un număr mai mic de copii. 
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rearea Centrului Comunitar  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL  1  • Evaluarea necesităţilor în comunitate  
  (continuare)
• Câte familii vor putea beneficia de sprijin în educarea co-

piilor graţie serviciilor Centrului, inclusiv cele cu copii mai 
mici de 3 ani?
Centrul Comunitar are menirea de a oferi un sprijin informa-

ţional, educaţional şi consultativ părinţilor sau altor reprezentanţi 
legali ai copilului pentru crearea unui mediu potrivit dezvoltării 
acestuia.

Deşi potenţialii beneficiari ai serviciilor educaţionale şi de consiliere vor 
fi părinţii sau îngrijitorii legali ai copiilor de 3-6(7) ani, conducătorul 
unităţii administrativ-teritoriale este responsabil de satisfacerea 
dreptului la dezvoltare plenară a tuturor copiilor din comunitate, în 
special a celor din familii în situaţie de risc, pentru a preveni instituţiona-
lizarea acestora prin supravegherea şi consilierea familiei. 

În acest sens, Centrele Comunitare de Dezvoltare Timpurie pot 
deveni instituţii care să ajute conducerea administrativ-teritorială la 
realizarea acestei misiuni prin:
• aplicarea unor „programe alternative şi planuri instructiv-educa-

tive individuale, care asigură realizarea Curriculum-ului Educa-
ţiei Copiilor de Vârstă Timpurie şi Preşcolară (1-7 ani) în Repu-
blica Moldova” (v. Regulamentul, pct. 30)

• utilizarea optimală a resurselor bugetare cuvenite şi mobilizarea 
unor resurse suplimentare.



12

rearea Centrului Comunitar  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   2   • Evaluarea resurselor existente pentru  
    crearea Centrului Comunitar 
• Ce spaţii disponibile pentru Centrul Comunitar de Dez-

voltare Timpurie a Copiilor există în comunitate?
Estimând resursele fizice pentru crearea Centrului Comunitar, 

veţi considera, în primul rând, spaţiile libere ale unei instituţii 
educaţionale din comunitate, pentru a utiliza optimal infrastructura 
existentă, iar în cazul lipsei acestei posibilităţi, într-un local adecvat 
pentru desfăşurarea unui program centrat pe copil, care să corespun-
dă cerinţelor sanitaro-epidemiologice. 

Centrul trebuie să includă minimum: 
• o sală sau mai multe săli de joc (în funcţie de numărul de co-

pii de vârsta 3-(6)7 ani în comunitate) amenajată/e astfel încât 
să favorizeze activităţi în grup mare, grupuri mici şi individuale, 
activităţi iniţiate de educator şi de copil, graţie oportuniţăţilor de 
alegere oferite etc. 

NB: calitatea programelor educaţionale pentru copii mici depinde de 
mediul stimulativ creat. De aceea este important ca în sala de joc să fie
puse la dispoziţia copiilor materiale dezvoltative variate, îmbinându-se 
materialele prefabricate cu cele din natură, utilizând mobilierul în mod 
creativ, pentru a crea spaţii de lucru (Centre de activitate); va fi creat un
spaţiu fizic plăcut, amical, cu respect pentru interesele individuale şi de 
grup ale copiilor şi care va contribui la învăţarea activă, implicată şi sem-
nificativă.

• o bucătărie, în cazul când Centrul nu este asociat cu o altă insti-
tuţie educaţională 

• un bloc sanitar amenajat conform cerinţelor igienice

Lipsa sistemelor de apă curgătoare şi canalizare în localităţile rurale nu 
trebuie să creeze probleme insurmontabile în calea asigurării serviciilor 
educaţionale pentru copii, căci respectarea igienei poate fi asigurată şi 
în condiţii minime. 
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rearea Centrului Comunitar  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   2   • Evaluarea resurselor umane existente  
    pentru crearea Centrului Comunitar 

• Ce resurse umane există în comunitate pentru a fi antre-
nate în activitatea Centrului Comunitar?
La estimarea resurselor umane pentru crearea Centrului Comu-

nitar veţi ţine cont de recomandările specialiştilor care recomandă 
o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă familiile cu 
copii mici şi consideră necesară coordonarea acţiunilor cu toţi cei 
care lucrează cu copiii mici pentru a oferi coerenţă, consecvenţă şi 
unitate influenţelor educaţionale.

În scopul asigurării unor servicii integrate pentru copii şi familii, 
vor fi angajate, inclusiv prin cumul, persoane din rândul:
• cadrelor didactice şcolare;
• cadrelor medicale;
• asistenţilor sociali;
• psihologilor;
• logopezilor, defectologilor.

Centrul va încuraja stabilirea unor parteneriate strânse cu fami-
liile copiilor şi le va implica în acţiuni de optimizare a serviciilor, în 
acţiuni de învăţare de la egal la egal, de sprijin reciproc.

Activitatea Centrului poate de asemenea fi sprijinită prin voluntariat 
de către familiile copiilor, membri ai unor asociaţii non-guvernamen-
tale, precum şi alţi membri ai comunităţii. 

PASUL   3   • Estimarea serviciilor ce urmează a fi  
    prestate de Centrul Comunitar 

În cadrul procesului participativ de luare a deciziilor în raport cu 
activitatea Centrului, veţi ţine cont de corelarea:
– numărului potenţialilor beneficiari după categorii (grupuri de 

vârstă ale copiilor, numărul familiilor beneficiare)
– necesităţile specifice ale fiecărui grup (de exemplu, în funcţie de 

vârsta copiilor) şi scopul serviciilor oferite
– resursele umane care pot fi mobilizate în comunitate pentru orga-

nizarea serviciilor necesare (durata totală a timpului de muncă al 
fiecărui angajat nu va depăşi 40 de ore pe săptămână).
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   3   • Estimarea serviciilor ce urmează a fi  
   prestate de Centrul Comunitar (continuare)
• Care este scopul programelor pentru copii oferite de CC?

Indiferent de configuraţia diversă a eventualelor programe pen-
tru copii oferite de Centrul Comunitar, acestea vor avea drept scop:
– satisfacerea intereselor şi nevoilor de creştere şi dezvoltare ale tu-

turor copiilor, inclusiv ale celor cu CES;
– sprijinirea dezvoltării fireşti a copilului, stimularea potenţialului 

nativ, a creativităţii şi a independenţei şi dezvoltarea capacităţii de 
a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi mediul, pentru a acumula 
cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi comportamente noi;

– asigurarea unui mediu sigur, stimulativ, prietenos, atractiv din 
punct de vedere cognitiv, afectiv şi social pentru toţi copiii din 
Centru;

– asigurarea / facilitarea integrării şcolare şi sociale a copilului – 
sprijinirea în acumularea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi 
atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul 
vieţii;

– formarea deprinderilor privind modul sănătos de viaţă.

• Care este scopul programelor pentru părinţi oferite de CC?
Respectiv, serviciile Centrului pentru părinţi vor fi orientate spre 

următoarele obiective specifice:
– sprijinirea familiilor în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi 

competenţelor / abilităţilor parentale şi conştientizării responsa-
bilităţilor care le revin;

– stimularea implicării în creşterea şi educarea copilului a tuturor 
îngrijitorilor acestuia: mame, taţi, bunici, fraţi / surori mai mari, 
dădace, alţi îngrijitori; 

– încurajarea comunicării şi schimbului neprotocolar de informaţii 
şi experienţă dintre familii; 

– stimularea participării familiei la activităţile Centrului sub orice 
formă dorită de aceasta;

– implicarea tuturor actorilor sociali din comunitate pentru rezol-
varea problemelor în interesul copilului şi familiei acestuia.
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   3   • Estimarea serviciilor ce urmează a fi  
   prestate de Centrul Comunitar (continuare)
• Ce tipuri de servicii va oferi Centrul?

Fiecare comunitate va defini activităţile şi serviciile care cores-
pund maximal necesităţilor locale. Pentru orientare, enumerăm mai 
jos câteva din activităţile esenţiale: 
- program regulat pentru copii cu vârsta de 3-(6)7 ani, cu frec-

venţă şi durată stabilite în funcţie de necesităţile comunităţii 
şi vârsta copiilor. 

Este foarte important ca deciziile luate să contribuie la accesul echi-
tabil al tuturor copiilor din comunitate la programe educaţionale, ac-
centul principal fiind pus pe utilizarea eficientă şi calitativă a timpului
aflării copiilor la Centru.

Pentru asigurarea accesului unui număr mai mare de copii, ur-
mează să fie utilizate optimal spaţiile fizice şi resursele umane. De 
exemplu, având încăperi limitate, pot fi organizate în acelaşi spaţiu 
programe cu durata de 3-4 ore pentru 2 grupe de copii – dimineaţa 
şi după masă, iar în cazul progra-
melor de lungă durată va fi folosită 
o singură încăpere per grupă de co-
pii (adică, fără sală separată pentru 
dormitor).

Model de spaţiu folosit ineficient

Modele de optimizare a spaţiului
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   3   • Estimarea serviciilor ce urmează a fi 
   prestate de Centrul Comunitar (continuare) 
• Ce tipuri de servicii va oferi Centrul? (continuare)
– şedinţe cu părinţii/îngrijitorii legali ai copiilor pentru asigurarea 

continuităţii unor practici educaţionale pozitive în mediul de fa-
milie al copiilor;

– servicii de împrumut de cărţi, jocuri dezvoltative, în special 
pentru familiile defavorizate;

– activităţi de relaxare pentru copii şi familiile lor;
– vizite la domiciliu pentru oferirea informaţiei, îndrumărilor, 

susţinerii emoţionale şi practice directe familiilor cu copii bol-
navi, familiilor cu copii de 3-7 ani care din anumite motive nu 
frecventează programele educaţionale de la Centru;

– suport în obţinerea echipamentului special pentru copiii cu 
CES (aparat auditiv, ochelari, scaun cu rotile etc.);

– activităţi de îmbunătăţire a mediului destinat copiilor mici – 
construirea unor terenuri de joacă, crearea unor facilităţi de acces 
la clădirile de menire social-culturală pentru persoanele cu nevoi 
speciale motorii. 

La identificarea serviciilor veţi ţine cont de durata şi frecvenţa ac-
tivităţilor, care vor fi determinate de specificul vârstei copiilor. 

Astfel, Centrul poate avea un program flexibil şi poate oferi activi-
tăţi pentru copii cu frecvenţă zilnică sau de 3-4 ori pe săptămână, cu 
durată de cel puţin de 3 ore, în conformitate cu cererile părinţilor şi 
posibilităţile comunităţii.
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   4   • Elaborarea unei organigrame estimative  
          a Centrului Comunitar 

Întrucât Centrele Comunitare de Dezvoltare Timpurie sunt in-
stituţii flexibile, menite să răspundă necesităţilor educaţionale 
concrete ale fiecărei comunităţi, statele de funcţii şi structura de 
personal vor fi determinate de aceste necesităţi şi de posibilităţi-
le comunităţii, o condiţie de bază fiind calificarea personalului din 
Centru care urmează să corespundă misiunii şi funcţiilor Centrului.

Orientativ, personalul Centrului poate să aibă următoarea com-
ponenţă:
− director;
− educator(i) specializat(ţi) în educaţia timpurie şi în lucrul cu co-

piii cu CES (instruit să lucreze cu copiii cu CES în condiţiile ser-
viciului de educaţie timpurie de tip general);

− personal tehnic (bucătar, paznic etc.).

PASUL   5   • Elaborarea Regulamentului CC şi înaintarea  
          solicitării de fondare 

După ce grupul de iniţiativă a analizat sub toate aspectele situaţia 
concretă din comunitate în raport cu stabilirea unui Centru Comu-
nitar de educaţie timpurie, acesta va purcede la elaborarea propriu-
lui Regulament în baza Regulamentului de organizare şi funcţio-
nare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 
3-6 (7) ani. 

Regulamentul Centrului Comunitar
de educaţie timpurie din comuna/satul ....

I. Dispoziţii generale
II. Scopul, obiectivele şi principiile de bază ale centrului
III. Serviciile prestate de centru
IV. Organizarea şi funcţionarea centrului
V. Personalul centrului
VI. Participanţii procesului socio-educaţional (drepturi şi responsabilităţi)
VII. Managementul centrului
VIII. Finanţarea centrului
IX. Dispoziţii finale
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   5   • Elaborarea Regulamentului CC şi înain- 
         tarea solicitării de fondare (continuare)

Solicitarea de creare a Centrului Comunitar (Demersul), însoţi-
tă de Regulamentul acestuia şi organigrama CC, este înaintată spre 
a fi discutată de către Consiliul local. 

Demersul poate veni atât din partea grupului de iniţiativă, cât şi 
din partea unui ONG (de exemplu, asociaţia părinţilor constituită pe 
lângă şcoală), unui sau mai multor consilieri locali.

Consiliului local .....
DEMERS

Grupul de iniţiativă constituit din ....., 
1.....
2.....
3..... (etc.)
locuitori ai comunei... 
(sau: Asociaţia de părinţi din comuna...) 
solicităm să fie inclusă în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
local şi să fie discutată problema fondării Centrului Comunitar de edu-
caţie timpurie pentru copiii de 3-6(7) din comuna..., în baza Hotărârii de 
Guvern nr. 567 din 10 septembrie 2009.
Temei pentru fondarea Centrului serveşte necesitatea de a satisface dreptul tu-
turor copiilor din comunitate, în primul rând a celor de 3-6(7) ani, precum şi al 
familiilor acestora la condiţii optime de dezvolare şi învăţare, în conformitate cu 
Declaraţia privind Drepturile Copilului, la care a aderat Republica Moldova prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12 decembrie 1990.
Întrucât, în scopul îndeplinirii acestui angajament, la calcularea bugetului 
central pentru educaţie preşcolară calculul se face pentru fiecare copil cu vâr-
sta de 3-6(7) ani, statul asigură acest drept copiilor din comunitatea noastră 
prin debursări regulate către raion. Banii aceştia pot fi accesaţi prin interme-
diul unei instituţii cum ar fi Centrul Comunitar de educaţie timpurie. 
În scopul satisfacerii dreptului copiilor din comunitatea noastră la servicii edu-
caţionale, garantat de stat prin debursări regulate, cerem sprijinul Consiliului 
local în instituirea Centrului Comunitar, aprobarea Regulamentului acestuia 
şi a statelor de personal, precum şi monitorizarea procesului bugetar care să 
asigure funcţionarea acestui Centru.

Membrii grupului de iniţiativă 
(sau Preşedintele asociaţiei părinţilor) 
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   5   • Decizia despre fondarea CC 

Centrul Comunitar este fondat în baza deciziei Consiliului lo-
cal al unităţii administrativ-teritoriale. 

DECIZIA nr. .....
din ...............

Cu privire la instituitea Centrului Comunitar 
de educaţie timpurie din .............................

Întru satisfacerea dreptului tuturor copiilor din comunitatea...., în 
primul rând a celor de 3-6(7) ani, precum şi al familiilor acestora la 
condiţii optime de dezvoltare şi învăţare, în conformitate cu Decla-
raţia privind Drepturile Copilului, la care a aderat Republica Moldova 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12 decembrie 1990 şi în 
baza Hotărârii Guvernului nr. 567 din 10 septembrie 2009 privind Re-
gulamentul cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a Copiilor 
de 3-6(7) ani,

Consiliul local..... decide:
1. Se constituie Centrul Comunitar de educaţie timpurie din comuna/

satul ..... cu statut de instituţie de educaţie preşcolară.
2. Se aprobă Regulamentul Centrului Comunitar (Anexa 1).
3. Se aprobă statele de personal al Centrului Comunitar (Anexa 2).
4. Responsabil de îndeplinirea deciziei în cauză este numit ... .

Ţinând cont de specificul Centrului ca instituţie educaţională, 
conducătorul unităţii administrativ-teritoriale are obligaţiunea de 
a coordona cu Direcţia Generală Raională / Municipală de Învăţă-
mânt, Tineret şi Sport deciziile legate de statele de funcţii şi struc-
tura de personal ale Centrului.
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   6   • Evaluarea necesităţilor de finanţare a  
   Centrului Comunitar 

În momentul stabilirii unei necesităţi de instituire într-o localitate 
a Centrului Comunitar, va trebui să estimaţi:

• Cât costă şi cine va finanţa activitatea acestuia?

• Cum evaluăm necesarul de mijloace?
Necesarul de finanţare se determină prin analiza cheltuielilor ge-

nerate de crearea şi dezvoltarea instituţiei. Acest necesar trebuie de-
terminat încă din faza de planificare a instituţiei respective şi este 
foarte important ca acesta să fie evaluat just. Dacă, de exemplu, se 
va stabili un cost prea mic, atunci nu se vor acoperi toate cheltuielile 
legate de deschiderea şi activitatea ulterioară a centrului şi, dimpotri-
vă, stabilirea unui cost prea mare ar duce la planificarea ineficientă a 
mijloacelor, care puteau fi direcţionate în alte scopuri. Ambele situa-
ţii sunt în detrimentul comunităţii.

La stabilirea necesităţilor se vor lua în considerare mai mulţi fac-
tori:
• gradul de amenajare a localului identificat – dacă acesta necesită 

reparaţie curentă sau capitală;
• existenţa sistemelor de asigurare cu agent termic şi electric, apă şi 

canalizare;
• existenţa mobilierului adecvat;
• distanţa de amplasare de la centru a copiilor cu dizabilităţi;
• numărul copiilor care vor fi instituţionalizaţi şi numărul de grupe 

create;
• unităţile necesare de personal;
• vechimea în muncă a personalului care va fi angajat, deoarece 

aceasta influenţează condiţiile de salarizare.
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   6   • Evaluarea necesităţilor de finanţare a  
   Centrului Comunitar (continuare)
•  Cum evaluăm necesarul de mijloace financiare?

Tabelul de mai jos prezintă un exemplu de calcul al costurilor es-
timative de activitate a Centrului. Acesta include: 
– costuri fixe, care nu variază în funcţie de numărul de beneficiari 

ai Centrului (de exemplu, cheltuieli administrative);
– costuri variabile, care variază direct proporţional cu numărul de 

copii instituţionalizaţi (spre exemplu, cheltuielile de alimentaţie).

Tip costuri Categoriile de cheltuieli
Total cheltuieli 
pe an, lei

 Costuri fixe

Retribuirea muncii, total 68 936

din care:

Director 29 702

Educator 25 506

Personal cu funcţii complexe (se va descifra 
pe unităţi de personal)

13 728

Alte costuri fixe (descifrate pe categorii de
cheltuieli)

18 268

Materiale didactice 10 000

Total costuri fixe 97204 

Costuri varia-
bile per copil

Transportarea copiilor cu dizabilităţi (pentru 
un copil)

1 750

Alimentare 11 000

Total 
costuri

0 copii cu dizabilităţi  108 204
1 copil cu dizabilităţi 109 954 
2 copii cu dizabilităţi  111 704

Costuri per 
copil în CC

0 copii cu dizabilităţi  5410

1 copil cu dizabilităţi  5498

2 copii cu dizabilităţi 5585

Notă: datele din tabel sunt doar orientative. 
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   7   • Iniţierea unui proces bugetar al Centrului 
• Cum este elaborat şi aprobat bugetul Centrului? 

Bugetul reprezintă transpunerea în mărimi financiare a scopului 
şi obiectivelor Centrului ca instituţie cuprinsă în aria de responsabi-
litate a unei autorităţi locale care poate decide cum îşi poate aloca re-
sursele în vederea atingerii obiectivelor. Bugetul trebuie să reprezinte 
un plan pentru direcţionarea tuturor resurselor aflate la dispoziţia 
instituţiei: timp, resurse umane, resurse fizice, resurse financiare. 

Ce n t r u l  Co m u n i t a r
Primeşte bu-
getul propriu 
sub formă de 
sumă globală 

Adaugă veni-
turile proprii 
preconizate

Întocmeşte 
bugetul 
propriu

Bugetul este 
aprobat de 
consiliul local

Directorul cen-
trului purcede 
la executarea 
bugetului

• Care sunt sursele bugetului Centrului Comunitar?
Principalele surse ale bugetului Centrului Comunitar sunt urmă-

toarele:
– mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, con-

form articolului 8 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanţele publice locale, reprezintă cele mai importante 
surse de finanţare;

– mijloacele speciale provenite din 
prestări contra plată, la solicitarea 
familiilor, a unor servicii supli-
mentare celor prevăzute, inclusiv 
alimentaţia copiilor; vărsăminte 
benevole ale persoanelor juridice 
şi fizice, inclusiv de peste hotare;

– investiţii cu destinaţie specială. 
Fiecare instituţie îşi elaborează 

bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în care se cuprind sursele de 
venituri şi cheltuielile acoperite din aceste surse. Veniturile prevă-
zute şi ulterior obţinute în buget trebuie să acopere cheltuielile din 
perioada pentru care este format bugetul. 

Preţurile şi tarifele pentru servi-
ciile prestate contra plată se 
coordonează cu şi se aprobă de 
autorităţile administraţiei pu-
blice locale, conform articolului 
12 alin. (1) din Legea nr. 847-XIII 
din 24 mai 1996 privind siste-
mul bugetar.
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   7   • Iniţierea unui proces bugetar al Centrului  
• Când este momentul potrivit pentru înfiinţarea Centrului?

Luând în considerare faptul că 
cheltuielile bugetare sunt determi-
nate de alocaţiile specificate în legea 
bugetară anuală (art. 10 (1) din Legea 
nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind 
sistemul bugetar şi procesul bugetar), 
nu se recomandă înfiinţarea Centru-
lui pe parcursul anului în curs, deoa-
rece aceasta ar crea dificultăţi în identificarea rezervelor financiare 
în bugetul aprobat pentru acoperirea eventualelor cheltuieli. 

Date de care să se ţină cont la înfiinţarea Centrului şi aprobarea 
bugetului:
• În termen de 20 de zile după primirea notelor metodologice ale 

Ministerului Finanţelor privind elaborarea proiectului bugetului 
pe anul viitor, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întâi, potrivit articolului 19, litera c) din le-
gea menţionată, asigură elaborarea prognozei tuturor tipurilor 
de impozite şi taxe ce urmează a fi colectate în anul (anii) ur-
mător(i) în unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum 
şi a proiectului bugetului local, care se prezintă pentru analiză 
direcţiei finanţe. 

• Ulterior, cel târziu la data de 15 noiembrie a anului în curs, auto-
ritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul în-
tâi prezintă, printr-o dispoziţie, proiectul bugetului local pe anul 
următor spre examinare şi aprobare consiliului local. 

• În corespundere cu mijloacele financiare repartizate pentru anul 
respectiv, fiecare instituţie întocmeşte un Deviz de cheltuieli în 
modul stabilit de Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli 
ale instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a bugetelor unită-
ţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 117 din 29 decembrie 2007.

Important: Propunerea pentru 
o instituţie nouă se va înainta 
doar la etapa elaborării proiec-
tului de buget pe anul financiar
următor în termenii şi in condi-
ţiile stabilite de Legea nr. 397-
XV din 16 octombrie 2003 pri-
vind finanţele publice locale.
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La Deviz se anexează calculele de justificare a cheltuielilor pentru 
fiecare articol şi alineat de cheltuieli potrivit Clasificaţiei economice 
a cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr.19 din 20 octombrie 2008. Acestea vor include cheltuieli curente 
– pentru retribuirea muncii şi a plăţilor aferente, plăţi pentru măr-
furi şi servicii, deplasări în interiorul ţării şi peste hotarele republicii, 
precum şi cheltuieli capitale – investiţii capitale în construcţii, pro-
curări de utilaj, reparaţii capitale şi altele. 

• Cum vor fi calculate costurile fixe din buget?
Va fi elaborată o schemă de încadrare a personalului Centrului în 

conformitate cu Ordinul nr.109 din 21 decembrie 2007 „Cu privire la 
aprobarea formularului-tip al schemelor de încadrare”.

Cheltuielile de retribuire a muncii se vor estima în baza prevede-
rilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar şi a Hotărârii Guvernului nr. 381 din 
13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului 
din unităţile bugetare” (v. Anexa 3).

La stabilirea salariilor tarifare, a sporurilor şi suplimentelor pen-
tru personalul de conducere şi de profil se va conduce de anexa nr. 
1 „Condiţiile de salarizare pentru cadrele didactice şi alte categorii 
de personal din instituţiile şi organizaţiile de învăţământ preuniver-
sitar” din Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006, menţio-
nată mai sus, la nivelul angajaţilor din instituţii de învăţământ pre-
universitar.

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de angajator, se 
vor stabili în mărimile indicate anual de Ministerul Finanţelor. Pen-
tru anul 2010 acestea constituie, spre exemplu, 23 şi, respectiv, 3,5 
la sută din fondul de retribuire a muncii estimat. Este de menţionat 
faptul că potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale 
şi Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, 
modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de 
stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă me-
dicală nu se ia în calcul ajutorul material prevăzut pentru a fi acordat 
în anul planificat.
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rearea Centrelor Comunitare  
de Dezvoltare Timpurie a Copiilor

PASUL   7   • Iniţierea unui proces bugetar al Centrului 
• Cum for fi calculate costurile variabile din buget?

Cheltuielile pentru alimentaţia beneficiarilor Centrului se vor 
estima pornind de la numărul preconizat de beneficiari, categorii-
le acestora, durata de frecventare a programului, luând în calcul 
normele de alimentaţie stabilite anual prin Ordinul comun al Mi-
niştrilor Finanţelor şi Educaţiei. Ordinul respectiv se aprobă anual 
în funcţie de alocaţiile prevăzute în acest scop în bugetul de stat. 
Concomitent se va ţine cont de faptul că autorităţile administraţiei 
publice locale vor organiza alimentarea copiilor în cazul în care 
aceştia frecventează un program cu durata mai mare de 3 ore; co-
piii din familiile defavorizate pot fi alimentaţi indiferent de durata 
programului.

Cheltuielile pentru deplasări vor fi prevăzute în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002 „Pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor între-
prinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova”, cu 
modificările ulterioare.

Pentru asigurarea calităţii serviciilor prestate de Centru, conducăto-
rul unităţii administrativ-teritorilae urmează să creeze condiţii optime 
pentru formarea continuă a profesioniştilor de la Centru conform 
actelor normative în vigoare ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului şi 
altor acte legislative.

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări 
în incinta Centrului se vor calcula în limitele stabilite de Regula-
mentul cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea 
conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile 
publice finanţate de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 1151 din 2 septembrie 2002.

În funcţie de necesităţi se vor prevedea cheltuieli pentru forma-
rea profesională a angajaţilor, în mărime de cel puţin 2 la sută din 
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fondul de salarizare, în conformitate cu art. 213 din Codul muncii al 
Republicii Moldova.

În cazul în care spaţiile identificate pentru amplasarea Centru-
lui vor constitui domeniul de proprietate al altei instituţii publice 
finanţate de la acelaşi buget, nu se vor calcula mijloace pentru plata 
chiriei, cu excepţia plăţilor pentru serviciile comunale. Astfel, dacă 
Centrul va închiria încăperi de la o instituţie publică finanţată de la 
bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective, atunci acesta 
nu va trebui să achite chirie pentru încăperea închiriată. Procedura 
de dare în locaţiune a încăperilor respective este reglementată prin 
Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor 
neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29 mar-
tie 2008.
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entrele Comunitare –  
soluţii concrete în situaţii concrete

Unde este dorinţă, se găsesc şi soluţii:  
satul Peticeni, Călăraşi

În satul Peticeni cu 105 copii de vârsta 3-7 ani, grădiniţa nu func-
ţionează de mulţi ani. Ca răspuns la multiplele solicitări din partea 
părinţilor şi în urma unei analize comune minuţioase a posibilităţi-
lor existente de amplasare a CC, a fost identificată clădirea şcolii pri-
mare drept cea mai indicată. Folosind oportunitatea apărută graţie 
proiectului EPT, primarul şi grupul de iniţiativă au înaintat o solici-
tare argumentată de participare la consurs, în urma căreia în 2008 o 
aripă a şcolii primare a fost reparată şi o clasă a fost mobilată şi do-
tată cu materiale didactice. Între timp, în toamna anului 2008 CC a 
fost înregistrat la primărie ca instituţie preşcolară. În coordonare cu 
Direcţia raională ETS a fost anunţat un concurs pentru postul de di-
rector al CC. Consiliul primăriei a susţinut candidatura dnei Natalia 
Gusatinschi, care a trecut cu succes concursul şi a fost confirmată în 
această funcţie de către DRETS. Directorul împreună cu fondatorul 
(Consiliul ....) au elaborat primul buget al instituţiei ca parte compo-
nentă a bugetului local, cu acoperire din fondurile centrale, care vin 
la raion la categoria educaţie preşcolară.

 În ianuarie 2009 CC a început să activeze, mai întâi cu o singură 
grupă de preşcolari (22 de copii). Numărul solicitanţilor fiind foarte 
mare, a fost adaptată cu forţe proprii încă o clasă, astfel numărul de 
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copii ajungând la 43. Personalul implicat în programele educaţionale 
este alcătuit din: director, doi educatori şi doi asistenţi didactici. CC 
are program zilnic, de la 8:00 până la 12:00, copiilor oferindu-li-se un 
dejun şi un prânz (2/3 
din costul alimenta-
ţiei achitat de părinţi). 
Directoarea CC, dna 
Natalia Gusatinschi, 
menţionează intere-
sul părinţilor pentru 
educaţia copiilor: Simt 
nevoia de a organiza 
şedinţe cu părinţii. O 
mămică chiar mi-a 
spus că nu ştie cum să 
procedeze cu fetiţa ei, 
care vine de la CC şi îi tot pune întrebări, la care ea doar îi spune 
„Taci!”, căci nu ştie cum să-i răspundă şi ce să facă. 
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entrele Comunitare –  
soluţii concrete în situaţii concrete

Centrul Comunitar –  
un rezultat al efortului comunitar

Centrul Comunitar de educaţie timpurie din satul Valea Tresti-
eni, raionul Nisporeni este un exemplu de efort participativ la nivel 
comunitar, care demonstrează că problemele comunitare pot fi solu-
ţionate prin mobilizare maximală a resurselor materiale şi umane. 

Părinţii în satul Valea Trestieni au jucat un rol foarte activ în pro-
cesul de creare a CC. În cazul acestei localităţi, pentru amplasarea CC 
a fost identificat gimnaziul, care putea oferi patru săli. Acestea au fost 
reparate cu ajutorul comunităţii. În total, au  fost cheltuiţi 10 500 de 
lei, dintre care  Consiliul Local a 
alocat 8 000 de lei,  gimnaziul a 
investit 1 000 lei, iar părinţii  au 
contribuit cu 1 500 lei. Educa-
torii şi  părinţii au participat la 
reparaţie, toţi fiind conştienţi de 
necesitatea acestui Centru. Pen-
tru mobilă, materiale didactice 
şi jucării au apelat la proiectul 
„Educaţie pentru Toţi”.

CC, care a fost deschis la 1 
septembrie 2009, activează  cu 
program de la 8.00 la 13.00, cu 
micul dejun la 11.00. Iniţial Cen-
trul a fost frecventat de 16 copii 
de 6-7 ani din grupa pregătitoa-
re, după care a mai fost formată o grupă de 15 copii de 4-5 ani. CC 
planifică în continuare şi servicii de educaţie parentală.

Reuşita acestei acţiuni de mobilizare a comunităţii i-a inspirat 
pe locuitorii satului Trestieni la realizarea unei alte iniţiative  comu-
nitare: au construit, cu sprijinul unui  partener de dezvoltare inter-
naţional, un  WC modern pentru copiii din gimnaziu – o  investiţie 
în sănătatea şi siguranţa copiilor. 
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ista Centrelor Comunitare create  
prin intermediul proiectului EPT-IAR

Nr. Satul/ Raionul Coordonator Telefoane de contact

 
16 CC - EPT-IAR 
tranşa I   

1 Baimaclia, Căuşeni Guţu Ecaterina 243-62-230 şc., 242 dom., 
2 Hârtopul Mic, Criuleni Roşca Tatiana 248-72-529 şc., 72-115 d.
3 Roghi, Dubăsari Pavlov Ludmila 248-92-230, 92-130 dom., 
4 Cenac, Cimişlia Popescu Larisa 241-38-231, 38-236 pr.,
5 Cuizăuca, Rezina Duca Larisa 254-64-46293, 207 şc. 

6 Aluniş, Râşcani Cojocaru Aliona
256-61-368, 236 pr., 467 
sc.,

7 Cişmea, Orhei Scripcaru Ludmila 235-71-313 şc.
8 Visoca, Soroca Lasovici Raisa 230-52-236 pr, 238 secr.
9 Climăuţi, Donduşeni Corniciuc Veaceslav 251-76329 şc.
10 Peticeni, Călăraşi Gusatinschi Natalia 244-77-496 centru
11 Buciumeni, Ungheni Purcel Maria 236-46-246 sc., 
12 Alexandreni, Sângerei Raisa Mereuţă 262-61-368, 457 dom.
13 Cepeleuţi, Edineţ Chiperi Lucia 246-64-491, 430 d.
14 Calfa, Anenii Noi Grigoraş Natalia 265-93-042 gr.
15 Lebedenco, Cahul Sibov Valentina 299-73-521 şc, 458 d.,
16 Străşeni, gr. 2 Nicula Irina 237-27325 gr.

 
26 CC - EPT-IAR 
tranşa II   

17 Caracuşenii Noi, Briceni Cliofas Iulia 247-54-315 dom.
18 Sărata Galbenă, Hânceşti Vlas Svetlana 269-92-787 d.
19 Şipoteni, Hânceşti Olaru Vera 269-65-238, 236
20 Secăreni, Hânceşti Cojocaru Valentina 269-47-438
21 Vulcăneşti, Nisporeni Triboi Zina 264-45-259, 45-238 pr., 
22 Hâjdieni, Orhei Mariniuc Vera 235-67-687
23 Condriţa, Chişinău Daşchevici Alex-ra 79-76-22 d.
24 Crihana, Orhei Iaţişin Silvia 235-69-236 pr.
25 Otac, Rezina Tacu Nina 254-40-282, 681421146
26 Dobruşa, Şoldăneşti Grosu Vasilisa  272-48-469, 48-241 d, 
27 Sămăşcani, Şoldăneşti Luca Nelea 272-94-236 gr, 42-236 pr.
28 Stejăreni, Străşeni Chircu Alexei 237-69-022, 69-080
29 Vinogradovca, Taraclia Şpiţa Maria 294-92-261 pr.
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30 Hârceşti, Ungheni Bodrug Irina 236-74207, 74-366, 
31 Negurenii Vechi, Ungheni Vidmidi Vera 236-92-236, 92-238
32 Mărineşti, Sângerei Pelivaniuc Galina  262-53-013
33 Bocancea Schit, Sângerei Uglea Zinaida 26243346, 43133 pr.
34 Mihalaşa, Teleneşti Vîrlan Iuliana 258-51-215, 69318662
35 Hrubna Nouă, Făleşti Mocanu Viorica 259-68-581 pr.
36 Măgureanca, Făleşti Balamatiuc Valentina  259-63-280 pr.,
37 Sevirova, Floreşti Ţurcan Oxana 250-42-230 d., 42-236 pr.
38 Dumitreni, Floreşti Furdui Aurelia  250-92876, 250-34-220
39 Ratuş, Teleneşti Cretu Aurelia 69309165, 258-71-396
40 Valea Trestieni, Nisporeni Popescu Larisa 264-93-297, 51-242, 
41 Sagaidac, Criuleni Magdiuc Olga 248-92-836, 89-2443 dom.
42 Vasilievca, Dubăsari Bolgari Ludmila 248-92-179

 
20 CC - UNICEF/
UNESCO/ISSA   

43 Chişcăreni, Sângerei Munteanu Elena 262-41-065 s.
44 Cioburciu, Ştefan Vodă Toderica Galina 242-35-251 s, 35-654 d
45 Vasilcău, Soroca Cioca Nina 230-48-134 s, 319 d.
46 Bardar, Ialoveni Tonu Galina 268-37-371 s, 37-610 d.
47 Mărinici, Nisporeni Tudor Maria 264-44-255
48 Limbenii Noi, Glodeni Orbu Lilia 249-70-658 d, 70-636, 
49 Mândreşti, Teleneşti Popa Domnica 258-44-688 s, 44-329
50 Varniţa, Anenii Noi Costeţchi Nina 265-46-240 s, 236 pr.
51 Orac, Leova Şolopa Svetlana 263-52-210
52 Măgurele, Ungheni Coşciug Anastasia 236-78-274
53 Alexandru cel Bun, Soroca Topor Angela 230-46-238, 140 d
54 Balanul Nou, Râşcani Serediuc Aurora 256-22-170 gr.
55 Cotiujenii Mici, Sângerei Viţă Viorica 262-93-204
56 Antoneuca, Drochia Crişca Viorica 252-38-551 s, 38-546 d
57 Colibaşi, Cahul Eremia Ana 293-62-391 gr.
58 Ţânţăreni,  Anenii Noi Meleca Tatiana 265-33-332 s, 33-481 d
59 Mărăndeni, Făleşti Boico Lucia 259-72-347 s,
60 Popeasca, Ştefan Vodă Pădureţ Elena 242-34-311 gr.
61 Măgdăceşti, Criuleni Roşca Galina 248-34-633 s
62 Rubleniţa, Soroca Buzurniuc Lidia 230-50-221
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odul de calcul al salariului lunar  
pentru funcţiile de director şi educator

1. Salariul lunar pentru o normă plină:
a) cu studii superioare – 1600 lei
b) cu studii medii de specialitate – 1440 lei
(Tabelul nr. 1 la anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 
aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din 
unităţile bugetare”)

2. Spor pentru vechimea în muncă în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă Mărimea sporului în % faţă de salariul de funcţie,

ţinându-se cont de indemnizaţia de conducere
între 2 şi 5 ani 10
între 5 şi 10 ani 15
între 10 şi 15 ani 20
între 15 şi 20 ani 25
peste 20 ani 30

(Punctul 6 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din uni-
tăţile bugetare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 
aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din 
unităţile bugetare”) 

3. Indemnizaţia de conducere (pentru cadrele didactice care deţin şi 
funcţie de conducere) se stabileşte în funcţie de categoria institu-
ţiei, precum urmează:

c) categoria I (mai mult de 18 grupe) – 40 la sută din salariul lunar;
d) categoria II (de la 15 până la 18 grupe) – 35 la sută din salariul 

lunar;
e) categoria III (de la 11 până la 14 grupe) – 25 la sută din salariul 

lunar;
f) categoria IV (de la 7 până la 10 grupe) – 20 la sută din salariul 

lunar;
g) categoria V (de la 4 până la 6 grupe) – 15 la sută din salariul lu-

nar;
h) categoria VI (până la 3 grupe) – 15 la sută din salariul lunar.
(Tabelul nr. 2 şi Tabelul nr. 5 la anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 
381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a perso-
nalului din unităţile bugetare”) 
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Nota 1: Pentru personalul cu funcţii de conducere care deţine grade ma-
nageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmea-
ză: 

cu 5% – pentru grad managerial II; 
cu 10% – pentru grad managerial I; 
cu 20% – pentru grad managerial superior. 
Educatorilor care deţin grade manageriale, dar nu ocupă funcţii de 
conducere nu li se stabileşte sporul pentru grad managerial.

(Punctul 1 din Note la Tabelul nr. 2 la anexa nr. 1 a Hotărârii Guver-
nului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare 
a personalului din unităţile bugetare”) 

4. Spor la salariul lunar în mărime de 50, 40 şi, respectiv, de 30 la sută 
pentru gradele didactice superior, I şi II.

(Punctul 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 
aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din 
unităţile bugetare”) 

5. Retribuţie suplimentară lunară la salariul lunar în cazul în care 
numărul real de copii care frecventează Centrul este peste pre-
vederile normale stabilite (numărul maxim de copii în grupe: 15 
– cu vârstă de până la 3 ani şi 20 – cu vârsta 3-6 (7) ani), după 
cum urmează: 

Numărul de copii peste preve-
derile normei

Retribuţia suplimentară lunară,  în % de 
la salariul tarifar (lunar)
educatori ajutori de educatori şi 

dădace-infirmiere
de la 3 până la 5 copii 10 25
de la 6 până la 8 copii 20 35
peste 8 copii 25 50

(Punctul 2 din Note la Tabelul nr. 4 la anexa nr. 1 a Hotărârii Guver-
nului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare 
a personalului din unităţile bugetare”) 

Astfel, salariul directorului cu studii superioare şi gradul mana-
gerial II, gradul didactic superior, experienţă de muncă de 3 ani, în 
Centru cu 2 grupe, va constitui:

1600 lei + (1600 lei x (15 % + 5%)) + ((1600 lei + 320 lei) x 
10%)+(1600 lei x 50%) = 2912 lei. 
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Salariul educatorului cu studii superioare, gradul didactic supe-
rior, experienţă de muncă de 3 ani, în grupă cu 22 de copii până la 3 
ani, se va calcula astfel:

1600 lei +(1600 lei x 10%) + (1600 lei x 50%) + (1600 lei x 20%) 
= 2880 lei.
6. Personalul Centrului poate beneficia de premiere şi ajutor ma-

terial în mărime de un fond lunar de salarizare pe an, calculat în 
raport cu salariile lunare, ţinându-se cont de majorările, sporurile şi 
suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia.
(Punctul 7 din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 apri-
lie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din uni-
tăţile bugetare”)
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REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A CENTRULUI COMUNITAR DE DEZVOLTARE  
TIMPURIE A COPIILOR DE 3-(6)7 ANI *
 
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi 

funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie 
a Copiilor de 3-(6)7 ani şi este elaborat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova în domeniul edu-
caţiei, Convenţia ONU privind drepturile copilului la care a 
aderat Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 
408-XII din 12 decembrie 1990, Legea nr. 338-XIII din 15 
decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legea învăţă-
mântului nr. 547 din 21 iulie 1995, Legea nr. 295-XVI din 
21 decembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare pe anii 2008-2011, Strategia Naţională „Educaţie 
pentru toţi”, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 
4 aprilie 2003, Planul naţional de acţiuni „Educaţie pentru 
toţi”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527 din 21 mai 
2004,  ordinele Ministrului Educaţiei şi Ttineretului,  precum 
şi cu legislaţia privind administraţia publică locală – Legea 
nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală.

2. Centrul Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 
3-(6)7 ani (în continuare – Centrul) este o instituţie publică 
de învăţământ preşcolar, care oferă servicii educaţionale per-
manente pentru copiii de 3-(6)7 ani ce nu frecventează insti-
tuţiile preşcolare şi, în mod special, pentru copiii din familiile 
defavorizate.

3. Misiunea Centrului este să contribuie la asigurarea dreptului 
tuturor copiilor de 3-(6)7 ani la educaţie timpurie, garantat de 
stat pentru fiecare copil de această vârstă. 
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II. Scopul, obiectivele  
      şi principiile de bază ale Centrului
4. Scopul Centrului este crearea unui mediu favorabil pentru 

dezvoltarea armonioasă a copiilor de 3-(6)7 ani, inclusiv a 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), cu accent 
pe copiii din familiile socialmente defavorizate şi acordarea 
sprijinului acestora.

5. Centrul favorizează dezvoltarea globală – fizică, cognitivă, so-
cio-afectivă  a copiilor de 3-(6)7 ani (inclusiv a copiilor cu ne-
voi speciale) – care nu pot beneficia de educaţie de calitate şi 
de un mediu favorabil pentru creştere şi dezvoltare din cauza: 
a) lipsei în comunitate a instituţiei preşcolare sau a altui tip de 

serviciu educaţional; 
b) vulnerabilităţii familiei (familie numeroasă, familia nu poa-

te plăti serviciile pe care le oferă grădiniţa de copii, părinţii 
sunt şomeri, nu pot asigura copilul cu haine, rechizite pen-
tru activităţile educaţionale, echipament special (inclusiv 
scaun cu rotile, aparat auditiv pentru copiii cu nevoi spe-
ciale) şi a condiţiilor de recuperare); 

c) neglijării copilului de către familie (familii în care se con-
sumă alcool, se aplică violenţa, copiii sunt lipsiţi de ocrotire 
părintească, copiii practică activităţi de cerşetorit şi vaga-
bondaj); 

d) lipsei conştientizării de către familie a importanţei educaţiei 
timpurii pe care o poate oferi grădiniţa sau un alt tip de servi-
ciu educaţional – în consecinţă copiii nu se integrează socio-
educaţional şi nu sunt îngrijiţi de persoane profesioniste;

e) dizabilităţilor sau tulburărilor uşoare sau medii ori prezenţei 
unei patologii, dar care nu fac obiectul instituţionalizării.

6. Obiectivele generale ale Centrului sunt: 
a) asigurarea participării copiilor şi familiilor acestora în pro-

gramele de intervenţie timpurie de calitate;
b) asigurarea procesului de îngrijire şi dezvoltare globală – fi-

zică, cognitivă, psiho-emoţională şi socială – a copilului în 
conformitate cu particularităţile lui individuale şi de vârstă, 
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în baza Standardelor de Învăţare şi Dezvoltare şi a Standar-
delor Profesionale Naţionale ale Cadrului Didactic;

c) promovarea parteneriatului cu familia şi asigurarea spri-
jinului necesar părinţilor /reprezentanţilor legali ai copi-
lului, inclusiv celor ce au copii cu CES, prin servicii de 
informare şi consiliere;

d) sensibilizarea comunităţii vizavi de importanţa vârstei tim-
purii pentru dezvoltarea copilului;

e) coordonarea acţiunilor cu toţi cei care lucrează cu copiii 
mici pentru a oferi coerenţă, consecvenţă şi unitate influen-
ţelor educaţionale;

f) prevenirea instituţionalizării copiilor din familiile în situa-
ţii de risc prin supravegherea, consilierea familiei, oferirea 
serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor.

7. În aspectul îngrijirii şi dezvoltării copilului Centrul realizează 
următoarele obiective specifice:
a) satisfacerea intereselor şi nevoilor de creştere şi dezvoltare 

ale tuturor copiilor, inclusiv ale celor cu CES;
b) sprijinirea dezvoltării fireşti a copilului, stimularea poten-

ţialului nativ, a creativităţii şi a independenţei;
c) dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu 

adulţii şi mediul pentru a achiziţiona cunoştinţe, deprin-
deri, atitudini şi comportamente noi; încurajarea explorării 
şi experimentării ca experienţe autonome de învăţare;

d) facilitarea procesului de descoperire de către fiecare copil a 
propriei identităţi şi dezvoltarea unei imagini de sine pozi-
tive;

e) asigurarea unui mediu sigur, stimulativ, prietenos, atractiv 
din punct de vedere cognitiv, afectiv şi social pentru  copiii 
din Centru;

f) asigurarea/facilitarea integrării şcolare şi sociale a copilului 
– sprijinirea în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, de-
prinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi 
pe tot parcursul vieţii;

g) formarea deprinderilor privind modul sănătos de viaţă.
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8. În aspectul lucrului cu familia şi comunitate, Centrul realizea-
ză următoarele obiective specifice:
a) sprijinirea familiilor în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor 

şi competenţelor/abilităţilor parentale şi conştientizării res-
ponsabilităţilor care le revin;

b) stimularea implicării în îngrijirea şi educarea copilului a tu-
turor îngrijitorilor acestuia: mamă, tată, bunici, fraţi /surori 
mai mari, dădacă, alţi îngrijitori; 

c) încurajarea comunicării şi schimbului neprotocolar de in-
formaţii şi experienţă dintre familii; 

d) stimularea participării familiei la activităţile Centrului sub 
orice formă dorită de aceasta;

e) implicarea tuturor actorilor sociali din comunitate pentru 
rezolvarea problemelor în interesul copilului şi familiei 
acestuia.

9. Centrul se organizează şi activează în baza următoarelor prin-
cipii:
a) principiul respectării drepturilor tuturor copiilor – orice copil 

este născut liber şi egal în drepturi (dreptul la educaţie, la li-
bera exprimare, la joacă, la familie etc.). Drepturile fiecărui 
copil sunt recunoscute, respectate şi promovate;

b) principiul echităţii şi non-discriminării – serviciile socio-
educaţionale oferite asigură în egală măsură oportunităţi de 
dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de sex, etnie, limbă, 
religie, statut socio-economic şi grad de dezvoltare, infirmi-
tate, naştere sau situaţia sa ori a părinţilor (sau tutorilor);

c) principiul respectării opiniei copilului şi familiei – fiecare copil 
şi familie are dreptul să-şi aleagă instituţia /serviciul de edu-
caţie, în conformitate cu necesităţile şi posibilităţile sale; 

d) principiul accesibilităţii la servicii socio-educaţionale de cali-
tate – serviciile educaţionale trebuie să fie accesibile tuturor 
copiilor din comunitate şi familiilor lor, să corespundă ne-
voilor şi intereselor copiilor şi familiilor acestora;

e) principiul abordării integrate a creşterii şi dezvoltării copi-
lului – toate domeniile de dezvoltare a copilului (fizic, cog-
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nitiv, psiho-emoţional şi social) sunt tratate integrat şi cu 
egală atenţie;

f) principiul flexibilităţii şi abordării diferenţiate – diferenţie-
rea ofertei socio-educaţionale la nivelul fiecărei comunităţi, 
instituţii de învăţământ preşcolar, familii, copil în funcţie 
de necesităţi şi posibilităţi; 

g) principiul egalităţii şanselor – fiecare copil are nu numai 
drepturi, dar şi oportunităţi egale de a se dezvolta cognitiv, 
fizic şi socio-afectiv într-un mediu educativ sigur, prietenos 
şi atractiv, în care copiii sunt încurajaţi să aibă aspiraţii în-
alte şi  încredere în sine;

h) principiul parteneriatului socio-educaţional între toate insti-
tuţiile care oferă servicii copiilor de la naştere până la vârsta 
de 7 ani (instituţia medico-sanitară publică din unitatea ad-
ministrativ-teritorială, asistenţa socială, instituţia de educa-
ţie timpurie /preşcolară), familie şi comunitate; 

i) principiul democratizării şi al transparenţei – activităţile 
desfăşurate în Centru au un caracter deschis pentru  co-
munitate.

III. Serviciile prestate de centru
10. Serviciile prestare de Centru urmăresc:

a) asigurarea accesului egal al copiilor de 3-(6)7 ani din comu-
nitate la servicii educaţionale de calitate;

b) asigurarea sprijinului informaţional, educaţional şi consul-
tativ al părinţilor sau altor reprezentanţi legali ai copilului 
pentru crearea unui mediu potrivit dezvoltării acestuia. 

11. În funcţie de numărul copiilor în comunitate, de necesităţile 
grupului de beneficiari şi de capacităţile comunităţii, Centrul 
oferă următoarele activităţi şi servicii: 
a) program  regulat pentru copiii cu vârsta de 3-(6)7 ani, cu 

frecvenţa şi durata stabilite în dependenţă de necesităţile  
comunităţii şi de vârsta copiilor; 

b) şedinţe cu părinţii/îngrijitorii legali ai copiilor pentru asi-
gurarea continuităţii unor practici educaţionale pozitive în 
mediul  familial al copiilor;
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c) servicii de împrumut de cărţi, jocuri evolutive, în special 
pentru familiile defavorizate; 

d) activităţi de relaxare pentru copii şi familiile lor;
e) vizite la domiciliu  pentru oferirea informaţiilor, îndrumă-

rilor, susţinerii emoţionale şi practice directe a familiilor cu 
copii bolnavi, familiilor cu copii de 3-(6)7 ani care din anu-
mite motive nu frecventează programele educaţionale ale 
Centrului;

f) oferirea suportului în obţinerea echipamentului special 
pentru copiii cu CES (aparate auditive, ochelari, scaune cu 
rotile etc.);

g) organizarea activităţilor de îmbunătăţire a mediului desti-
nat copiilor mici – construirea terenurilor de joacă, facilita-
rea  accesului la clădirile de menire social-culturală pentru 
persoanele cu nevoi speciale motorii. 

IV. Organizarea şi funcţionarea centrului
12. Centrul este fondat în baza deciziei Consiliului local al unită-

ţii administrativ-teritoriale.
13. Decizia despre instituirea Centrului se fundamentează pe o 

evaluare minuţioasă a necesităţilor comunităţii în scopul de-
terminării statutului Centrului şi a setului de servicii care vor 
fi prestate.

14. În organizarea procesului instructiv-educativ, precum şi în 
problemele perfecţionării, atestării şi reprofilării cadrelor di-
dactice şi manageriale, Centrul se conduce de actele norma-
tive în vigoare ale  Ministerului Educaţiei şi Tineretului şi de  
alte acte legislative. 

15. În baza prezentului Regulament, fiecare Centru îşi elaborează 
regulamentul său  cu reglementări specifice condiţiilor con-
crete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederi-
le legale în vigoare.

16. Regulamentul intern este adus la cunoştinţa părinţilor/repre-
zentanţilor legali ai copiilor, comunităţii.

17. În baza prezentului Regulament şi a regulamentului intern al 
Centrului, copiii ce înmatriculează  în Centrul comunitar în 
baza cererii depuse de către părinţi.
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18. Activitatea Centrului este coordonată de către direcţiile raio-
nale/ municipale de învăţământ, tineret şi sport  care:

a) monitorizează şi evaluează activitatea Centrului în colabo-
rare cu subdiviziunile raionale şi municipale în probleme 
de asistenţă socială şi protecţie a familiei, de sănătate;

b) acordă asistenţă metodică şi susţine în dezvoltarea continuă 
a personalului Centrului.

19. Centrul se instituie în spaţii disponibile şi amenajate în con-
formitate cu standardele stabilite.

20. Centrul se amplasează într-un local adecvat pentru desfăşura-
rea  programelor centrate pe copii, care să corespundă cerin-
ţelor sanitaro-epidemiologice. Se interzice crearea centrelor  
comunitare în baza instituţiilor preşcolare funcţionale.

21. Centrul include minimum:
a) o sală/săli de joc (în funcţie de numărul de copii de vârsta 

3-(6)7 ani din comunitate) amenajată/e astfel încât să fa-
vorizeze activităţi în grupuri  mari şi mici  şi activităţi in-
dividuale, iniţiate de educatori şi de copii etc. (a se vedea 
cerinţele pentru un mediu adecvat creşterii şi dezvoltării în 
Standardele Profesionale Naţionale ale  Cadrului Didactic, 
aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului); 

b) o bucătărie, în cazul în care Centrul nu este asociat cu o altă 
instituţie educaţională cu o bucătărie proprie; 

c) un bloc sanitar amenajat conform cerinţelor igienice;
d) trusă medicală pentru acordarea asistenţei medicale de ur-

genţă.
22. Beneficiarii Centrului sunt:

a) copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi (6)7 ani din comunitate, 
care nu frecventează alte instituţii preşcolare sau serviciu de 
educaţie timpurie, inclusiv copiii cu CES şi cei din familii 
defavorizate;

b) familiile copiilor care frecventează Centrul (mame, taţi, bu-
nici, fraţi, surori, dădace, alţi îngrijitori);

c) familiile şi /sau îngrijitorii copiilor care nu pot frecventa 
Centrul din cauza unei maladii cronice sau a unei dizabili-
tăţi.
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23. Centrul poate fi organizat cu o singură grupă de copii sau cu 
mai multe,  în funcţie  de  necesităţile comunităţii.  Pot exista 
grupe de copii  pe vârste, combinate /mixte ca vârstă – 3-5 şi 
5-7 ani sau 3-(6)7 ani – în cazul numărului mic de copii în 
comunitate.

24. În cazul în care numărul de copii în Centru este mai mic decât 
10 (pentru vârsta 3-4 ani) şi mai mic decât 15 (pentru vârsta 
5-7 ani), la decizia autorităţilor administraţiei publice locale 
şi în baza acordului direcţiei raionale/ municipale de învăţă-
mânt, tineret şi sport se constituie o grupă cu un număr mai 
mic de copii.

25. Durata activităţilor în grupe este determinată de specificul de 
vârstă al copiilor. 

26. Centrul oferă  programe pentru copii  cu frecvenţă zilnică 
sau de 3-4 ori pe săptămînă, cu durată nu mai mică de  3 ore, 
în conformitate cu cererile părinţilor şi posibilităţile comu-
nităţii.

27. La decizia autorităţilor administraţiei publice locale, Centrul 
poate avea un program flexibil, iar durata totală a timpului 
de muncă al fiecărui  angajat nu va depăşi 40 de ore pe săp-
tămână.

28. Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza alimen-
tarea copiilor în cazul în care aceştia frecventează un program 
mai mare decât 3 ore; copiii din familiile defavorizate pot fi 
alimentaţi indiferent de durata programului.

29. Copiii se înscriu la Centru în baza cererii părinţilor, a certifi-
catului de naştere, adeverinţei medicale despre starea sănătăţii  
copilului, eliberate de medicul  de familie, certificatului des-
pre contactul cu bolile contagioase. 

30. Centrul poate aplica programe alternative şi planuri instruc-
tiv-educative individuale,  care asigură realizarea Curriculum-
ului Educaţiei Copiilor de Vârstă Timpurie şi Preşcolară (1-7 
ani) în Republica Moldova,  Standardelor de Învăţare şi Dez-
voltare şi a Standardelor Profesionale Naţionale ale Cadrului 
Didactic. 
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V. Personalul centrului
31. Personalul Centrului, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile 

comunităţii, are următoarea componenţă:
a) director;
b) educator(i) specializat(ţi) în educaţia timpurie şi în lucrul 

cu copiii cu CES (instruit(ţi) să lucreze cu copiii cu CES în 
condiţiile serviciului de educaţie timpurie de tip general);

c) personal tehnic (bucătar, paznic etc.).
32. Personalul Centrului poate fi angajat, inclusiv prin cumul, din 

rândul:
a) cadrelor didactice şcolare;
b) cadrelor medicale;
c) asistenţilor sociali;
d) psihologilor;
e) logopezilor, defectologilor.

33. Activitatea Centrului poate fi sprijinită prin voluntariat de că-
tre părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor sau membri ai unor 
asociaţii nonguvernamentale, precum şi de alţi membri ai co-
munităţii.

34. Statele de funcţiuni şi structura de personal ale Centrului se 
determină de către fondator în coordonare cu direcţia gene-
rală raională/ municipală de învăţământ, tineret şi sport şi în 
conformitate cu scopul şi obiectivele Centrului, cu necesităţile 
comunităţii. 

35. Personalul Centrului este supus examenelor medicale în 
conformitate cu actele normative ale Ministerului Sănătă-
ţii.

36. Personalul Centrului îşi desfăşoară activitatea conform fişelor 
de post, elaborate de către directorul Centrului în baza prezen-
tului Regulament, precum şi a obiectivelor şi funcţiilor speci-
fice ale Centrului.

37. Structura şi calificarea personalului din Centru trebuie să răs-
pundă misiunii şi funcţiilor Centrului.
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VI. Participanţii procesului socio-educaţional  
      (drepturi şi responsabilităţi)
38. Participanţii procesului socio-educaţional ai Centrului sunt 

copiii de 3-(6)7 ani, părinţii /familia sau reprezentanţii legali 
ai copilului, alţi îngrijitori, cadrele didactice, asistentul social 
şi autoritatea tutelară.

39. Relaţiile dintre participanţii procesului socio-educaţional se 
bazează pe încredere, colaborare /cooperare, consecvenţă, ac-
ceptare şi respectul demnităţii personale, precum şi priorităţii 
valorilor general-umane.

40. Centrul este obligat:  
a) să asigure eficienţa muncii educative; 
b) să respecte drepturile fiecărui copil;   
c) să respecte drepturile familiei /părinţilor sau ale reprezen-

tanţilor legali ai copilului. 
41. Personalul Centrului are următoarele drepturi:

a) să solicite informaţii despre copil;
b) să încheie un acord de parteneriat cu familia copilului;
c) să implice părinţii/ reprezentanţii legali ai copilului în acti-

vităţile Centrului;
d) să participe la programe de formare continuă, în conformi-

tate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, 
pentru fiecare categorie.

42. Personalul Centrului are următoarele responsabilităţi: 
a) să respecte Regulamentul şi programul de activitate ale 

Centrului;
b) să aplice concepţii şi practici moderne de îngrijire şi dez-

voltare timpurie a copilului în parteneriat cu familia, în 
conformitate cu noile documente oficiale;

c) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii, 
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, alţi membri ai co-
munităţii;

d) să protejeze copiii de orice fel de abuz (fizic, emoţional, se-
xual) şi neglijare;

e) să respecte confidenţialitatea beneficiarului şi să nu desfă-
şoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copi-
lului şi a părinţilor /reprezentanţilor legali ai acestuia;
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f) să aibă o ţinută morală demnă şi un comportament respon-
sabil;

g) să nu condiţioneze calitatea prestaţiei de obţinere a oricărui 
tip de avantaje de la părinţii/reprezentanţii legali ai copii-
lor;

h) să aibă grijă de patrimoniul Centrului.
43. Părinţii/reprezentanţii legali, alţi îngrijitori ai copilului au ur-

mătoarele drepturi:
a) să se familiarizeze cu Regulamentul şi regimul de activitate 

al Centrului;
b) să se implice în activităţi cu copiii;
c) să solicite informaţii despre copil;
d) să solicite acces la materialele informaţionale  ale Centru-

lui;
e) să solicite încheierea unui acord de parteneriat cu Centrul;
f) să se implice în activităţi de creare a spaţiilor de joc şi agre-

ment pentru copii.
44. Părinţii/reprezentanţii legali, alţi îngrijitori ai copilului au ur-

mătoarele  responsabilităţi: 
a) să respecte Regulamentul şi regimul de activitate ale Cen-

trului;
b) să asigure frecventarea de către copil a activităţilor organi-

zate în cadrul Centrului în momentul înscrierii acestuia;
c) să ofere informaţii despre copil;
d) să colaboreze cu Centrul în vederea realizării obiectivelor 

educaţionale; 
e) să asigure coerenţă procesului de învăţare şi dezvoltare a 

copilului prin continuarea în familie a practicilor educaţio-
nale ale Centrului;

f) să participe pe bază de voluntariat la activităţile Centru-
lui;

g) să respecte copiii, părinţii acestora sau alţi îngrijitori ai lor, 
precum şi personalul Centrului;

h) să aibă grijă de patrimoniul Centrului;
i) să respecte acordul de parteneriat încheiat cu Centrul.
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VII. Managementul Centrului
45. Managementul Centrului se realizează în conformitate cu „Re-

gulamentul instituţiei de educaţie preşcolară”, aprobat prin Or-
dinul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 409 
din 2 mai 2006, emis în baza Hotărârii Colegiului Ministerului 
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova  nr. 
6.3 din 27 aprilie 2006.

46. Administrarea Centrului este realizată de către directorul 
Centrului care are pregătire pedagogică generală. 

47. Directorul este angajat, prin concurs, de către Direcţia Raio-
nală / Municipală de Învăţământ, Tineret şi Sport, cu acordul 
fondatorului. 

48. Directorul este obligat să asigure funcţionarea Centrului con-
form cerinţelor expuse în noile documente oficiale privind 
educaţia timpurie. În cazul neasigurării îndeplinirii funcţiilor 
şi obiectivelor Centrului, Directorul este eliberat din funcţie.

49. Directorul coordonează activităţile Centrului cu Direcţia Ra-
ională / Municipală de Învăţământ, Tineret şi Sport, se con-
duce de actele autorităţilor administraţiei publice locale şi 
centrale, actele normative în vigoare ale autorităţilor abilitate.

VIII. Finanţarea Centrului
50. Finanţarea Centrului se efectuează din:

a) mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 
conform articolului 8 din Legea nr. 397-XV din 16 octom-
brie 2003 privind finanţele publice locale;

b) mijloace speciale;
c) alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

51. Mijloacele speciale se constituie din:
a) prestări contra plată, la solicitarea familiilor, a unor servi-

cii suplimentare celor enunţate în punctul 11 al prezentului 
Regulament, inclusiv alimentaţia copiilor; preţurile şi tari-
fele sunt coordonate cu şi aprobate de autorităţile admini-
straţiei publice locale, conform articolului 12 alin.(1) din 
Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul buge-
tar şi procesul bugetar;



47

b) vărsăminte benevole ale agenţilor economici, inclusiv de pes-
te hotare, organizaţiilor obşteşti, persoanelor particulare;

c) investiţii cu destinaţie specială, provenite din donaţii şi 
sponsorizări, care corespund scopurilor şi principiilor Cen-
trului.

52. Centrul are în folosinţă fonduri fixe din patrimoniul admini-
straţiei publice locale sau oricare altele, provenite din donaţii, 
sponsorizări etc., înregistrate în condiţiile legii, deţine în ges-
tiune mijloace fixe şi obiecte de inventar.

IX. Dispoziţii finale
53. Centrul îşi încetează activitatea în baza deciziei autorităţilor 

administraţiei publice locale.
54. Activitatea Centrului încetează în data adoptării deciziei respec-

tive sau la o dată ulterioară, prevăzută în conţinutul deciziei.

* Este reprodusă varianta aprobată la 10 septembrie 2009. 

Colegiul Ministerului Educaţiei a aprobat următoarele modifi-
cări la această variantă, care urmează să fie aprobate de Guvern:

• În articolul 20 al Regulamentului de exclus enunţul „se interzi-
ce crearea centrelor comunitare în baza instituţiilor preşcolare 
funcţionale”.

• Articolul 31 de completat cu „d) personal specializat pentru ofe-
rirea serviciilor de reabilitare şi alte cadre în funcţie de necesită-
ţile comunităţii”, pentru a putea angaja chinetoterapeut, care nu 
este în statele de personal ale Direcţiilor de Învăţământ, şi a asi-
gura funcţionalitatea principiului abordării integrate a creşterii 
şi dezvoltării copilului  în aspect fizic, cognitiv, psiho-emoţional 
şi social.

• Articolul 34 de completat cu „şi, după caz, cu Centrul Raional 
de Medicină Preventivă”. 
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