
Conform informațiilor prezentate de către Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii 

sănătății, la instituțiile de medico-sanitare se atribuie: 

 instituțiile de asistență medicală urgentă prespitalicească; 

 instituțiile de asistență medicală spitalicească; 

 instituțiile de asistență medicală primară; 

 instituțiile de asistență medicală specializată de ambulatoriu; 

 instituțiile de asistență medicală stomatologică; 

 instituțiile de sănătate publică. 

 Farmaciile nu se atribuie la instituțiile medico-sanitare și nu cad sub 

incidența alin. (6) al art. 25 din Legea nr. 278 din 14.12.2007.   

 

Conform informațiilor prezentate de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova, Codul Educației al Republicii Moldova             

nr. 152/2014 reglementează la art. 15 tipurile instituțiilor și anume, în conformitate 

cu structura învățământului, instituțiile de învățământ se clasifică după cum 

urmează: 
a) instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă, centru comunitar de educaţie 

timpurie; 

b) instituţie de învățământ preşcolar – grădiniţă de copii, centru comunitar de 

educaţie timpurie; 

c) instituţie de învățământ primar – şcoală primară; 

d) instituţie de învățământ secundar, ciclul I – gimnaziu; 

e) instituţie de învățământ secundar, ciclul II – liceu; 

f) instituţie de învățământ general cu programe combinate – complex 

educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă); 

g) instituţie de învățământ profesional tehnic secundar – şcoală profesională; 

h) instituţie de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar – colegiu; 

i) instituţie de învățământ profesional tehnic cu programe combinate – centru 

de excelenţă; 

j) instituţie de învățământ secundar vocaţional de arte, sport etc. – şcoală; 

k) instituţie de învățământ superior – universitate, academie de studii, institut, 

şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.; 

l) instituţie specializată de învățământ de formare continuă – institut; 

m) instituţie de învățământ extraşcolar – şcoală (de arte: arte plastice, muzică, 

teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv; 

n) instituţie de învățământ special – instituţie specială, şcoală auxiliară. 


