
Instituția de educație timpurie activează în conformitate cu următoarele 

acte legislative și normative: 

1. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial, nr. 1, 12.08.1994. Data intrării în vigoare: 

27.08.1994. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro 

2. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Aprobat prin Ordinul ministerului nr. 432 din 29 

mai 2017. https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf  

3. Codul de etică al cadrului didactic. Aprobat la 07.09.2015. În: Monitorul oficial la data de 

18.03.2016. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91435&lang=ro  

4. Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial nr. 319-324, art. nr. 634 din 

24.10.2014. (modificat LP138 din 17.06.2016, MO184-192/01.07.2016 art. 401; în vigoare 

01.07.2016). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro  

5. Codul Familiei, nr. 1316-XIV din 26.10.2000. În: MO47-48, art. nr. 210, aprobat din 26.10.2000 

(modificat din anul 2005 până în 2018, LP17 din 05.04.18, MO142- 148/04.05.18 art. 277; în 

vigoare 01.06.18). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112685&lang=ro 

6. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 28.03.2003. (modificat din 26.09.2003 până 

în 2018, LP85 din 24.05.18, MO210-223/22.06.18 art. 350). 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96449&lang=ro 

7. Concepţia educaţiei în Republica Moldova, 2000.  

8. Concepţia privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane. În: 

Monitorul Oficial nr. 155 – 158 din 25.07.2003. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21419&lang=ro 

9. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în 1990 

şi intrată în vigoare în 1993. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115568&lang=ro 

10. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, 

ME, 2019. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar_0.pdf 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar 

pentru instituţiile de educaţie timpurie (modificat HG522 din 06.07.2017, MO244-251/14.07.2017 

art. 616). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100971&lang=ro  

12. Hotărârea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția 

copilului pe anii 2014-2020. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18628&lang=ro 

13. Hotărârea Guvernului nr. 933 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea programului de dezvoltare a 

educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.  

14. Instrucțiune de aplicare în educaţia timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului. 

Aprobată prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 343 din 22 martie 2018. 

15. Legea Republicii Moldova cu privire la Drepturile Copilului, nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94939&lang=ro 

16. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului. Aprobată prin ordinul Ministrului Educației, nr. 

99 din 26 februarie 2015. 

17. Organizarea procesului educaţional în instituţiile preşcolare în anul 2014-2015. Scrisoare 

metodică, ME. 

18. Planul național de acțiuni privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a 

abilităților și competențelor parentale, 2018.  

19. Regulamentul Centrului comunitar de educaţie timpurie, aprobat prin Hotărâre de Guvern în 2008.  

20. Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor pentru şcoală de la vârsta 

de 5 ani, aprobat prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 6.3 din 27 aprilie 

2006, Buletin informativ, nr. 3/2006, p. 5.  

21. Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere. Anexa 1. Ord. ME nr. 454 din 31 mai 2012.  
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22. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice. Ord. ME, nr. 336 din 03 mai 2013; Ord. ME nr. 

1175 din 25 noiembrie 2014. Cu privire la modificările şi completările la Regulamentul de atestare 

a cadrelor didactice.  

23. Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, aprobat prin 

ordinul Ministerului Educaţiei nr. 243 din 22 aprilie 2016 (modificat în baza ordinului ME, nr. 

601 din 06 iulie 2017).  

24. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în învățământul preșcolar. Anexă 

la Dispoziția Ministerului Educaţiei, nr. 282 din 28 iunie 2016.  

25. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație 

timpurie în anul de studii 2017-2018. Anexă la Ordinul Ministerului Educaţiei, nr. 253 din 26 

aprilie 2017.  

26. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copil de la naştere până la 7 ani: Standarde profesionale 

naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Aprobate de către Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, 2010. Revizuite/dezvoltate, 2018  

27. Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie, Ordinul MECC, nr. 253 din 

11.10.2017. 

28. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ,,Educația 2020”, publicat: 21.11.2014 

în Monitorul Oficial Nr. 345-351; art. Nr. 1014.  

29. Strategia Moldova Digitală 2020, publicată: 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257, art. Nr. 

963.  

30. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-

2022, MECC, în Monitorul Oficial Nr. 347-352, art. Nr. 1198, publicat: 07.10.2016 

31. Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99739&lang=ro 

32. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decisional 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106638&lang=ro 

33. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119465&lang=ro 

34. Legea 45-XVI din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122068&lang=ro 

35. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110494&lang=ro 

36. Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la programul de dezvoltare a educației 

incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

37. Hotărâre Guvernului nr. 270 din 13.03.2007 cu privire la aprobarea concepției sistemului 

informațional educațional.  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=68417&lang=ro 

38. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 cu privire la finanțarea în baza de cost standard per 

elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general… 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118772&lang=ro 

39. Strategia națională ”Educație pentru toți” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 

04.04.2003 

40. Strategia națională privind acțiunile comunitare pentru susținerea copiilor aflați în dificultate pe 

anii 2007-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 954 din 20 august 2007 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25008&lang=ro 

41. Strategia de incluziune social a persoanelor cu dizabilități(2010-2013), aprobată prin Legea nr. 

169 din 9.07.2010 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24024&lang=ro 

42. Politica națională de Sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 6.08.2007 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=31871&lang=ro 

43. Concepția modernizării sistemului de învățământ din RM, aprobat prin Hotărârea Colegiului ME 

nr. 22 din 09.03.2010 
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44. Declarația Universală a Drepturilor Omului(1948) 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115540&lang=ro 

45. Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiate 

la Roma la 4.11.1950 

46. Convenția UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului(1960) 

47. Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială(1969) 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115570&lang=ro 

48. Convenția Internațională cu privire la drepturile copilului (1989) 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115568&lang=ro 

49. Convenția – cadru pentru protecția minorităților naționale(1995) 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118180&lang=ro 

50. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități(2007) 

51. Regulamentul  intern al instituției de educație timpurie nr. 49 

52. Statutul instituție de educație timpurie nr. 49 
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