
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

H O T Ă R Î R E nr. ____ 

 

din __________________________________2016 
mun. Chişinău 

 

 

 

Cu privire la modificarea denumirii instituţiei publice Colegiului de 

Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni în Colegiul de Medicină 

Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni. 
 

 

          În temeiul art. 59 alin. (2) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 

din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 

634), art. 66 şi art. 69, alin. (1) Codul Civil (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr. 82-86, art. 661) precum şi în scopul dezvoltării sistemului de învăţămînt 

profesional tehnic şi asigurării economiei naţionale cu cadre calificate în domeniul 

agrar, Guvernul  

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire 

la modificarea denumirii instituței publice din Colegiul de Zootehnie şi Medicină 

Veterinară din Brătuşeni în Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară 

din Brătuşeni. 

 

2.  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 cu privire la   

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, 

art. 875) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 poziţia Instituţia Publică „Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din 

Brătuşeni", se substituie cu poziţia Instituţia Publică "Colegiul de Medicină 

Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni". 

 

 

 

PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP 

 

  Contrasemnează: 

    Ministrul educaţiei                                           Corina Fusu 

    Ministrul finanţelor                                         Octavian Armaşu 

    Ministrul Agriculturii  

    şi Industriei Alimentare                                  Eduard Grama 



Notă informativă  

la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 

Cu privire la modificarea denumirii instituţiei publice Colegiului de 

Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni în Colegiul de Medicină 

Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni. 
 

 

 Colegiul a fost fondat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.415 din 

22 iunie 1992 „Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ mediu cu profil 

agrar” și a ordinului Ministerului Agriculturii și Alimentației al Republicii Moldova 

nr.124 din 26 iunie 1992, prin reorganizarea Sovhozului-tehnicum de zootehnie, 

fondat în 1973 (Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 472 din 3 octombrie 1973 „Cu 

privire la organizarea în baza Sovhozului „Drujba”, r-nul Edineț, a Sovhozului-

tehnicum pentru pregătirea specialiștilor cu studii medii speciale pentru sectorul 

zootehnic”). 

         În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie 

2003 și a ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 52 din 16 

martie 2004, Colegiul, ca instituție de învățămât superior de scurtă durată, s-a 

reorganizat în instituție de învățământ mediu de specialitate profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar. 

Cu privire la modificarea denumirii instituţiei de învăţămînt  „Colegiul de 

Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni” în „Colegiul de Medicină 

Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni”, menţionăm că instituția 

nominalizată a fost inființată în anul 1973 ca Sovhozul –tehnicum de zootehnie. În 

anul 1992 a fost reorganizat în Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din 

Brătușeni.  

Pe parcursul anilor instituți, cu succes a realizat pregătirea la specialitatea 

Medicină veterinară. Spre regret, schimbările care au parvenit în economia națională  

au dus la lipsa de interes pentru specialitatea Zootehnie. Lipsa unor întreprinderi 

centralizate în domeniul vităritului a  avut ca consecință  si lipsa necesității de 

specialiști în domeniul Zootehnie. Astfel, începînd cu anul 1997, Colegiul de 

Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni nu înmatriculează elevi la 

specialitatea „Zootehnie” deși în denumirea instituției continuă să figureze sintagma 

„Zootehnie”, ce duce în eroare candidații la admitere. 

Începînd cu anul 2007, Colegiul înmatriculează elevi la studii la specialitatea 

1809 „Merceologie”, din anul 2012 efectuează  admiterea la specialitatea 1813 

„Achiziții publice”, iar începînd cu anul 2016 planul de înmatriculare include 

specialitatea 413.1 „Planificarea și administrarea afacerilor”. Toate aceste specialităţi 

fac parte din profilul „Economie” şi constituie 75% din toate specialitățile și 

contingentul de elevi ai Colegiului.  La moment, în Colegiu efectuează studiile 473 

elevi, inclusiv la specialitățile profilului economic - 316 elevi. Numărul cadrelor 



didactice la specialitățile economice este în creștere, iar odată cu includerea în Planul 

de admitere,  pentru anul 2016, a specialității Planificarea și administrarea afacerilor, 

numărul acestor va crește iar ponderea categoriei respective de cadre didactice va 

deveni una majoritară. 

Cu toate acestea, în denumirea instituției de învățămînt rămîne  a fi menținută o 

sintagma care a devenit straină  profilului colegiului și, din contra, lipsește sintagma 

care ar reflecta situația la zi și care ar caracteriza instituția de învățămînt prin profilul  

care o specifică. Specialitățile cu profil economic  nu se regăsesc în denumirea 

Colegiului și, prin urmare, dezavantajează instituţia prin: 

- Influența negativă asupra procesului de orientare profesională și a promovării 

specialităților Colegiului; 

- Reducerea ponderii de colaborare cu agenții economici pentru desfășurarea 

stagiilor de practică și încadrarea absolvenților în cîmpul muncii; 

- Crearea impedimentelor în colaborarea cu instituțiile de profil din țară și de 

peste hotare (stagii); 

- Diminuarea prestigiului și atractivităţii Colegiului. 

       În context, menționăm că modificarea denumurii  Colegiului de Zootehnie și 

Medicină Veterinară din Brătușeni în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie 

Agrară din Brătușeni  nu prevede atragerea unor  mijloace financiare suplimentare. 

 

 

 

 

Viceministru                      Vasile LUCA 


