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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2012 cu privire la unele 
măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind 
Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală 

(CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010 
----------------------------------------------------------- 

 
În temeiul art. 150 din Codul educației al Republicii Moldova  

nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324,  
art. 634), cu modificările ulterioare, și al Legii nr. 141/2011 pentru aderarea 
Republicii Moldova la Acordul privind Programul de schimburi pentru studii 
universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr. 128-130, art. 377), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 454/2012 cu privire la unele măsuri pentru 

implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de 
schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la 
Budva la 25 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  
nr. 131-134, art. 500), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1) punctul 3 din hotărâre va avea următorul cuprins: 
„3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.”; 
 
2) în Regulament:  
a) la punctul 3, după cuvintele „cadrele didactice” se introduc cuvintele „și 

științifico-didactice”;  
b) punctele 7 și 8 vor avea următorul cuprins: 
„7. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării planifică, anual, surse 

financiare pentru acoperirea a 100 luni/bursă, conform prevederilor stabilite în 
Acordul privind Programul (CEEPUS III). 

8. Bursa participanților la Program (CEEPUS III) se calculează în funcție 
de numărul de luni şi/sau zile petrecute în cadrul mobilității academice în 
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instituția-gazdă. În cazul în care participantul desfășoară activitățile prevăzute în 
cadrul Programului (CEEPUS III) într-un număr de luni/bursă incomplete de zile 
calendaristice, se achită bursa proporțional numărului de zile de facto petrecute 
în instituția-gazdă, inclusiv ziua sosirii și plecării.”; 

c) punctul 13 se abrogă; 
d) punctul 14 va avea următorul cuprins:  
„14. În temeiul prezentului Regulament și al prevederilor Acordului 

privind Programul (CEEPUS III), instituțiile participante vor elabora 
regulamente proprii de participare la programul menționat.”; 

 
3) anexa va avea următorul cuprins: 

 
                „Anexă  
la Hotărârea Guvernului nr. 454/2012   

 
CUANTUMUL  

burselor oferite studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor 
didactice și științifico-didactice din străinătate, participante la Program (CEEPUS III)  

în Republica Moldova 
 

Nr. 
crt. 

Categoriile de participanți  Cuantumul 
bursei 

Alocații pentru 
cazare 

1. Studenți, masteranzi  2 500 lei 1 500 lei 
2. Doctoranzi, cercetători, cadre didactice și 

științifico-didactice  
2 800 lei 2 000 lei”. 

 
2. Cheltuielile pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri vor fi 

acoperite din contul și în limitele alocațiilor aprobate în acest scop Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării. 

 
3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.  
 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 
Ministrul educației, 
culturii și cercetării     Igor Șarov 
 
 
 



Noti informativ5
la proiectul Ноtirдrii Gччеrпulцi репtrч modificarea Hotiririi Gччеrпulчi пr.

45412012 cu privire la чпеlе mйsчri репtrч implementarea in Republica Moldova а
Асоrdцlui privind Рrоgrаmчl de sсhimьчri pentru studii чпiчеrsitаrе in Еuгора Сепtrаlй

CEEPUS I I I , semnat la Budva, la 25 martie 2010

1. Dепчmirеа autorului gi, dupi caz, а participan{ ilor la elaborarea proiectului
Proiectul НоtdrАгii Guvemului de modificaTe а Hotirfii Guvemului пr. 45412012 < Cu

privire la чпеlе masuri pentru implementarea in Republica Moldova а Acordului privind
Programul de SсhimЬчгi pentru studii universitare in Europa Сепtrаl5 CEEPUS I I I , sеmлаt la
Budva, la 25 martie 2010>  este elaborat de сёtrе Ministerul Educaliei, Culturii Ei Cercetirii.

2. Conditiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ 9i finalitбtile
чrmiritе

Prezentul proiect de НоtйrАте de Guvem аrе drept scop majoraTea Ьчrsеlоr оfеritе de

RерuЫiса Moldova participanlilor din strйinДtate in cadrul Programului de schimburi academice

CEEPUS, precum 9i stabilirea unei modalitёli сlаrе de achitare а Ьursеlоr. Оr, prevederile

actuale ale punctului 8 din Regulament determind interpret5ri in aplicare, nefiind сlатtr

modalitatea de calcul а bursei pentru participanlii care nu dеsйЕоаrб activitйli ре paTcursul unei

luni complete de zile.

Рrоgrаmчl CEEPUS se implementeмI  iп Republica Moldova incepAnd сч anul 2012,

чппаrе а aderarii larii la Рrоgrаm in апul 20l0. Astfel, in anul 2012 рriп HG пr. 545/20l2 au fost

stabilite счапtчmul burselor oferite de Republica Moldova participantilor intemalionali, care

veneau in iаrа pentru studii, сеrсеtаrе ýi activitali didactice. De asemenea, incepAnd cu anul 20l2,

Ministerul planificё mijloace in sumй de 250 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor in cadrul

Programului.

Schimburile academice iп cadrul Programului se realizeaz\ , de obicei, ре principii de

paritate, intre institu{ ii раrtепеrе. Astfel, Ministerul оfеrё burse репtrч participanlii intema{ ionali,

care vin in Republica Moldova in cadrul Рrоgrаmчlчi, iаr ministerele din !йrilе раrtепеrе асореrа

cheltuielile iп cadrul Programului pentru participanlii din Republica Moldova. Programul

prevede douй categorii de participanli:  iпсоmiпg (cei саrе vin in Republica Moldova in cadrul

Programului) ýi outgoiпg Фжticipanlii din R. Moldova care pleacЁ peste hotare).

in ultima perioadД, institu{ iile de invй{ йm0nt superior din { аrё semnaleazё faptul сi scade

interesul participanlilor intema{ ionali de а чепi in Republica Moldova in cadrul Programului

CEEPUS, motivind, mai intAi de toate, faptul сё, cuantumul bursei оfеritе este net inferioaTй

сеlоr acordate de alte 1trгi participante la Рrоgrаm. Мепliопйm сd чаlоаrеа Ьursеlоr CEEPUS iп

alte state depaýeýte cu mult valoarea acesteia in Republica Moldova, ajungAnd, spre exemplu, in

Rominia  360590 ечго/ lчпа, Bulgaria  128255 euro/ lund, Ungaтia  352З88 ечrо/ luпа,

AustTia  10501150 euro/ luntr, (mйrimеа burselor оfегitе de !йri in program poate fi vizualizatЁ

ре pagina oficialё а Programului  www.ceepus.org).

Astfel, cuantumul brrrsei stabilit in cadrul Programului CEEPUS in Republica Moldova

determina, de fарt, diminuarea interesului participanlilor internalionali de а veni in cadrul

Programului in tara noastra. in consecin{ 1 se rеduсе qi numёrul candidalilor din Republica

Moldova, participan} i iп Рrоgrаm.



Totodatd, proiectul а fost elaborat in contextul in саrе prevederile actuale ale punctului 8
din Regulament determinЁ iпtегрrеtаri in aplicare, nefiind сlаrd modalitatea de calcul а bursei
pentru participan} ii саrе nu dеsйgоаrё activitёli ре parcursul unei luni complete de zile
calendaristice. Astfel, сопfоrm modificirilor рrорusе, valoarea bursei se va calcula in funclie de
пumirul de luni gi/ sau zile petrecute in cadrul mobilitatii iп institulia gazdё, inclusiv ziua sosirii
gi plecirii.

3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidentierea eIementelor noi
Proiectul de НоtёrАrе de Guvem prevede mаjоrаrеа burselor pentru participanlii din

Strёinatate, care vin in R, Moldova, in cadrul Рrоgrаmчlчi CEEPUS, рriп modificarea дпехеi la
НоtdrАrеа Guvernului 545/2012, De asemenea, ргоiесtul Ноtёrбrii de Guvem, vine cu precizёri
privind condiliile de оfеrirе/саlсчlаrе а bursei pentru candidatii саrе пu completeazd tеrmепчl de
о lunё in cadrul Programului.

сопfоrm prevederilor ргоiесtulчi, сопtгоlul asupra executarii prezentei Hotаriri se рчпе
doar in sarcina Ministerului Educa{ iei, Culturii qi Сеrсеtйrii, fiind excluse celelalte autoritali
publice, men} ionate in prezenta НоtбrАте а Guvemului 54512012. in aceastЁ ordine de idei,
mentionбm сё activitatea de sеlесtаrе/ rесоmапdаrе а candidalilor in cadrul Programului
CEEPUS se realizeazё in temeiul unei рlаtfоrmе online. ImplementaTea Programului prevede

stabiliгea uпui focal роlлl (punctul de contact ре lаrd), саrе este responsabil de gеstiопаrеа

Platformei, rесоmапdаrеа candidaJilor, comunicarea cu instituliile de iпчДlimАпt din !аri, dаr qi

сu Oficiul Сепtrаl CEEPUS de la Viena, Austria, iп aceste condi{ ii, nu este ra{ ional stabilirea

mai multor puncte focale la nivel de { аrй, fapt pentru care gestionarea Programului trebuie sй

rечiпi unei singure autoritёli publice, in cмul dat Ministerului Educaliei, Culturii ýi Cercetdrii.

Proiectul Ноtйrбrii de Gччеrп conline ýi unele propuneri de modificare de ordin tehnic, in

scopul ajustйrii textului qi expunerii iпtrо fогmЁ uпitаrЁ.

4. Fчпdаmепtаrеа economicofi папсiаrй

Implementarea prevederilor propuse рriп intermediul proiectului ча fi din contul qi in

limita alocaliilor aprobate iп acest scop in bugetul Ministerului Educa{ iei, Culturii Ei Cercetйrii.

in acest context, mепliопёm сй iпсербпd cu anul 20l2, Ministerul planificё, anual, suma de 250

mii lei pentru асореrirеа cheltuielilor iп саdrчl Programului CEEPUS. Aceasti sumб а fost

calculati avind in vedere cuantumul de 100 luni/burse ре care Republica Moldova le ofeTб

aplicantilor din strainЁtate in cadrul acestui Рrоgrаm, сопfоrm prevedeгilor stipulate in Acordul

de aderare а !6rii la Programul CEEPUS, dar qi avind in vedere acoperirea acestor Ьчrsе.

Implementarea Programului ре paTcursul anilor, incepAnd cu anul 2012, demonstreazй, сй suma

planificat5 пч а fost utilizati ре deplin nici intrun academic. Cheltuielile репtru implementarea

ProgTamului CEEPUS I I I , spre exemplu, in ultimii ani (20172019), variazd intre 1З0 150 mii de

lei anual din totalul de 250 mii lei planificaJi. Astfel, mаjоrйrilе propuse cu 1000 lei (una mie

lei) pentru fiесаrе categorie de ЬчrsД vor necesita suplimentar 5060 mii lei, fapt се пе реrmitе

incadrarea iп suma planificata de 250 mii lei anual.

Totodata, mаjоrаrеа Ьчrsеi in cadrul Programului CEEPUS va influenla pozitiv creqterea

пчmаrчlчi de participanli in Рrоgrаm qi va sрогi vizibilitatea ýi atractivitatea sistemului

educa{ ional na{ ional pentru studen} ii intema{ ionali, dаr qi сrе9tеrеа mobilita} ii academice pentru

studenlii, doctoranzii, сеrсеtёtоrii gi саdrеlе gtiinlificodidactice din Republica Moldova in

spatiul еurореап.

5. Modul de iпсоrроrаrе а асtчlчi in саdrчl normativ in vigoare

Proiectul se iпсоrроrеаzй in sistemul actelor normative qi nu va necesita modificarea altor

acte legislative sau погmаtiче.



б. Ачйаrеа 9i consultarea publictr а proiectului

in scopul respectirii prevederilor Legii llл. 2З9/20О8 privind transparen} a decizionalй,
proiectul НоtДтбтii Guvemului а fost plasat ре pagina oficialб а Ministerului Educa{ iei, Culturii
qi Cercetйrii, compartimentul ,,Тrапsраrепtй decizionala". Рiпtr la tеrmепul limitё, indicat iп aviz,

comentarii gi ргорчпеri пч au fost receplionate.

De asemenea, proiectul HotfuArii de Gччеm а fost avizat la ministerele interesate, рrорчпегilе qi

obiec} iile саrоrа au fost luate in consideralie la definitivarea actului normativ.

7. Сопstаtйгilе expertizei anticorup{ ie

iп temeiul art. 34 al Legii l00/2017 cu privire la actele погmаtiче, а fost геаlizаtа expertiza

anticoruptie. Constatirile expertizei privind completarea Nolei iпformalive cu dale suрlimепtаrе

care sd prevadd expres scopul proiectului, au fost luate in calcul la definitivarea proiectului

НоtЕгirii de Guvem.

8. Constat5rile expertйei juridice

in temeiul аrt. 34 al Legii 100/2017 cu privire la actele normative, а fost realizattr

expertiza juridicё. Constatбrile expertizei juridice au fost luate in calcul la definitivarea

pгoiectului НоtйrАrii de Guvem.
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