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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

şi abrogarea unei hotărâri de Guvern 

---------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea 

instituţiilor de învăţământ de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 89), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins: 

„3. Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi secundariaţii 

clinici familişti pot beneficia de spaţii de locuit în limita locurilor disponibile în 

căminele instituţiei în care își fac studiile, dar și în căminele altor instituții de 

învățămînt. 

4. Studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi secundariaţii clinici 

străini, înmatriculaţi pe baza acordurilor bilaterale, beneficiază, la cerere, de loc 

în căminele instituţiei în care au fost înmatriculaţi și în căminele altor instituții de 

învățământ.”; 

 

2) punctul 22 va avea următorul cuprins: 

„22. Se permite cazarea altor persoane, elevi, studenţi, masteranzi, 

doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici, auditori ai cursurilor de perfecţionare 

din alte instituții de învățământ și alte categorii de personal din domeniul 

educației decât cele indicate în pct.1 din prezentul Regulament, în cazul 

existenţei locurilor disponibile, în coordonare cu conducătorul instituţiei de 

învăţământ. Cazarea elevilor şi studenţilor din alte instituţii de învăţământ se face 

în baza acordului ambelor instituţii.” 
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2. La punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 99/2007 cu privire la taxele 

de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ profesional tehnic 

secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi 

inovării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.105), cu 

modificările ulterioare, textul „ , prin coordonare prealabilă cu organul ierarhic 

superior” se exclude. 

 

3. Punctul 123 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1077/2016 cu 

privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţământ 

profesional tehnic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.338-341, 

art.1180), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„123. Veniturile obținute de instituția de învăţământ profesional tehnic din 

prestarea contra plată a serviciilor educaționale se folosesc exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor destinate prestării serviciilor respective și pentru 

dezvoltarea instituției.” 

 

4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 125/2001 cu privire la scutirea de 

plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi 

mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 165), cu modificările ulterioare. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția 

punctului 4, care intră în vigoare începând cu anul de studii 2020-2021.  

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

 

 

 

 

 

 

 






