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Pentru prelungirea perioadei de tranziție privind funcționarea instituțiilor 

de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se prelungește, pentru anul 2019, perioada de tranziție la modul de 

funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie 

financiară prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 983/2012 cu privire la modul de 

funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie 

financiară. 

 

2. Ministerele de resort  vor distribui în anul 2019 alocațiile instituțiilor de 

învăţămînt superior din subordine pentru prestarea serviciilor educaționale în 

baza contractelor de achiziții publice, încheiate conform procedurilor de 

negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 

 

 

 

 

 



Noti informativi
la proicctul hotirArii Guvernului ,,Pentru prelungirea perioadei de tranzi{ie

privind func{ionarea institu{iilor de inva{imAnt superior de stat
in conditii de autonomie financiari"

l. Condi{iile care au impus el:rborare:r proiectului
Proiectul FlotarArii Guvernului ,,Pentru prclungirea perioadei de tranzi\ie privind

funcfionarea instituliilor de inva![mAnt superior de stat in condilii de autonomie
financiard" a fost elaborat in temeiul prevederilor art. 145 din Codul Educaliei al

Republicii Moldova nr. 152 din l7 iulie 2014, precum si in scopulrealizdrii unei analize
a costurilor reale a serviciilor educationale alocate de la bugetul de stat pentru pregdtirea

cadt'elor de specialitate in instituliile de invdfarnAnt superior. AvAnd in vedere:

1)Peisajul institulional actual al invdldm6ntului superior din Republica Moldova,

pafticular nurndrul rnult prea mare al universitAlilor de stat (aEa curn reiese inclusiv,ir-r

din analizele experlilor internalionali) gi descreqterea drasticd a numdrului de studenti.

2) Bugetul limitat alocat ?nvdlarndntului superior din Republica Moldova.

3) Faptul cd oricc rrodificare a modului de finantare trebuie sa aiba ca obiectiv

creEtcrea oalitdtii inv[!amAntuh,ri surpet'ior.

4)Avdnd in vedere ca Agenlia Naf ionala de Asigurare a Calitalii in Educafie Ei

Cercetare (ANACE,C) inca nll a reuqit sd acredite'ze toate programele din invalam6ntul

superior (doar 20oh drn acestea) incepAndu-gi activitdlile sale la sldrqitul anului 2015;

5) I,ipsa unei Metodologii aprobate dc ANACEC pentru rerarhizarea institufiilor de

invdfdnrAnt superior (art.B3 (3), Codul educafiei), bazatd pe indicatori de perforrnan!6,

care vor servi la stabilirea numdrului de locuri bugetare cu finanlare din bugetul de stat

pentru fiecare program gi universitate, precum\i la alocarea fondurilor bugetare pentru

activitati dc cercetare, dezvoltare, inovare si creafie artisitica'

2. Principalele prevederi ale proiectului
Irinan{area bugetard a invdfdmAntului superior urmeazd a se face prin finanlare-

standtrrd: cost stanclarcl per studeut gi cocficient de ajustare, prevedere care Llrmeazd'sdfie

inrplen-rcntat[ dupzi aplobarca unei mctodologii dc flnantare bazatd, pe indicatori de

performanfd, atAt pe linia de cercetare gi transfer de cunoqtinfe, cdt Ei pe linia de predare

;i invalare. La moment MI1CC a elabolat r,rn proiect al unei Metodologii de finanfare

bugetard standard a instituliilor publice de invd{drndnt superior, care a fost dezbatutbugetard

public.



La defintivarea proiectui Metodologiei de finanfare a invdfdmAntului superior s-a linut
cont cle rezultatele proiectului TEMPUS EUniAM gi gi-au adus contribulia experli din

Romania in cadrul unui proiect TAIEX, a fost consultat cu toate universitdgile, au

Consiliul rectorilor, Consiliul Economic de pe lAngd Prirn-rninistru, Centrul de

Implementare a Reformelor, parteneri inter:na!ionali, rnediul de afaceri.

Proiectul Metodoiogiei menfionate unneazd a fi pus spre aprobare gi aplicare in

anul 2019, dup[ un proces de pregatire suplimentard pentru toli actorii trniversitari

implicali in proces.

Avdnd in vedere elementele obiective de mai sus, propunem modificarea hotdrdrii

respective, dupd curl urme azd: la punctul 2 d\n hotdrAre, precum 9i la punctul 21 din

anexanr. 1, textul "6 anifinanciari (2013-2018)" se substituie cutextul "7 ani financiari

(2013-2019)".

3. F'undamentarea economico-financiari
lnplementarea prezentei hotirrAri nu necesita cheltuieli financiare suplimentare 9i se

incadreaz[ in limita alocatiilor bugetare pentru anul 20] 9'

4. Modul de incorporare a proiectului in sistemul actelor normative in vigoare,

actclor normative care trebuie elaborate sau modificate

Implernentarea prevederilor prezentului proiect nu va necesita modificarea altor acte

normativc.
a M"d,rt de incorporare a proiectului in sistemul actelor normative in vigoare,

actelor normative care trebuie elaborate sau modificate
proiectul a fost elaborat de cdtre Ministerul Educafiei, Culturii gi Cercetdrii, linAndu-

se cont de propunerile corespunzdtoare el. Ministerului Finanlelor, Ministerului

Sanatafii, Muncii Ei Protecliei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi

al Mediului, instituliilor de invdfdn-rAnt superior, si urtneazd afi plasat pe pagina oficiala

a Ministerului llclucatiei, Culturii gi Cercetdrii www.mecc.gov,md, la rubrica:

Tran sparenta decizionald.

Secretar general de stat lgor $arov
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