
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOTĂRÂRE  nr. ____ 

din           2022 

Chișinău 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 467/2006 cu privire la acordarea

burselor elevilor talentați din liceele-internat republicane cu profil arte și elevilor 

talentați din clasele IV-IX ai Colegiului Național de Coregrafie (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2006, nr. 70-72, art. 498) va avea următorul cuprins: 

     „Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 467/2006 

Cuantumurile burselor de performanță și speciale 

pentru elevii talentați din liceele-internat republicane 

cu profil arte și elevii talentați din clasele IV-IX 

ai Colegiului Național de Coregrafie 

Nr. crt. Categoriile de burse    Cuantumul bursei lunare, lei: 

clasele II-IV clasele V-IX clasele X-

XII  

 Burse de performanță 

1. Categoria I 410 600 770 

2. Categoria a II-a x 510 640 

3. Categoria a III-a x x 580 

 Burse speciale 

Bursa specială 600” 

2. Anexele nr. 1, nr. 11 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu

privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale 

pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional 
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tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092) se 

modifică după cum urmează: 

1) la anexa nr. 1:

a) primul tabel va avea următorul cuprins:

„Cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţământul superior 

(ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic), 

elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar 

b) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:

„Burse de studii acordate în învăţământul 

profesional tehnic secundar 

c) tabelul al treilea va avea următorul cuprins:

Nr. 

crt. 

Categoriile de 

burse 

Cuantumul bursei lunare (lei) 

în învățământul 

superior (ciclul I și 

ciclul II, inclusiv studiile 

integrate) 

în învăţământul 

profesional tehnic 

postsecundar și 

postsecundar 

nonterțiar 

I. Bursa pentru studenţii din învăţământul superior (ciclul I, ciclul II, studii 

integrate) şi pentru elevii din învăţământul profesional tehnic postsecundar 

şi postsecundar nonterţiar 

1. Categoria I 1010 790 

2. Categoria II 865 665 

3. Categoria III 790 610 

II. Bursa socială 535 465 

III. Ciclul II 1085”; 

Categoria bursierilor Categoriile 

de burse 

Cuantumul bursei 

lunare (lei) 

Elevii din învăţământul profesional 

tehnic secundar, cu excepţia elevilor 

care îşi fac studiile în grupele pentru 

surzi şi hipoacuzici 

Categoria I 590 

Categoria II 495 

Categoria III 420 

Elevii din învăţământul profesional 

tehnic secundar, care îşi fac studiile 

în grupele pentru surzi şi 

hipoacuzici 

450”; 
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„Burse de studii pentru studenții din învățământul superior – 

ciclul III  (studii superioare de doctorat), medicii rezidenți, 

medicii secundari clinici, precum și pentru postdoctoranzi 

Nr. 

crt. 

Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare (lei) 

1. Doctoranzii din anul I de studii înscrişi 

imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu 

vechimea în muncă mai mică de trei ani 

1330 

2. Doctoranzii din anul II de studii înscrişi 

imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu 

vechimea în muncă mai mică de trei ani 

1470 

3. Doctoranzii din anul III de studii 

nominalizaţi la punctele 1 şi 2 din 

prezentul tabel şi doctoranzii anilor I-III de 

studii care pînă la înscrierea la doctorat 

aveau o vechime în muncă de cel puţin trei 

ani 

1520 

4. Medicii rezidenţi din anul I de studii 1330 

5. Medicii rezidenţi din anul II şi III de studii 1470 

6. Medicii rezidenţi din anul IV şi V de studii, 

medicii secundari clinici înscrişi la 

secundariat imediat după absolvirea 

facultăţii 

1520 

7. Medicii secundari clinici înmatriculaţi în 

secundariatul clinic cu vechime în muncă 

de medic 

În mărimea salariului de 

funcţie calculat conform notei 

8. Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei 

de doctor habilitat 

În mărimea unui salariu mediu 

primit până la înscrierea la 

postdoctorat, dar nu mai mult 

decât salariul mediu pe 

economia națională din anul 

precedent”;

2) tabelul din anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:

„Soldele lunare pentru elevii și studenții instituțiilor de 

învățământ din domeniul milităriei și ordinii publice 
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Categoria beneficiarilor soldelor lunare Cuantumul soldei lunare, 

lei 

Elevi din instituţiile de învăţământ 

profesional tehnic 

160 

Studenți din instituţiile de învăţământ 

superior 

205”; 

3) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Cuantumurile burselor de merit pentru studenţii din 

învăţământul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, 

învăţământul medical şi farmaceutic) şi elevii din instituţiile 

de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar 

Nr. 

crt. Categoriile de 

burse 

Cuantumul bursei lunare (lei) 

în 

învăţământul 

superior 

în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar 

1. Bursa Republicii 1755 

2. Bursa Preşedintelui 

Republicii Moldova 

1595 1235 

3. Bursa Guvernului 1460 

4. Bursa „Gaudeamus” 1060”. 

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, elevilor/studenților li se va

acorda un supliment egal cu diferența dintre bursa stabilită conform prezentei 

hotărâri și bursa achitată pentru perioada de la 1 ianuarie 2022 până la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul educației 

și cercetării  Anatolie Topală 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



1. Denumirea autorului qi, dupй caz, а participan{ilor la elaborarea proiectului

Рrоiесtul Hotaririi Guvernului Cu privire la поdфсаrеа uпоr hotdriri ale Guуеrпului esle
elaborat de Ministerul Educa[iei gi CercetйTii.

Legea bugetului de stat pentru anul 2022 пr.20512021 irrclude alocalii suplimentare iп
sчmй de 17,4 mil, lei pentru maj отаrеа cu 6,9 la suta а cuantumului buTselor elevilor 9i studenlilor.

Scopul proiectului este de а majora cu 6,9 la suta cuantumul categoriilor de burse pentru
elevii qi studenlii саrе beneficiazd de Ьursе.

PToiectul hotёTArii de Gччеm nu сопliпе погmе privind armonizaTea legislaliei nationale cu
1egisla{ia Uniunii Europene.

,l. principalele рrечеdеri ale proiectului qi eviden{iere а elementelor поi

Proiectul Ноtёririi Guvemului рrечеdе modificarea anexei la Ноtётirеа Guvernului пr
46'712006, рrесum 9i а апехеlоr nr. 1, nr. ll Ei nr. 2 la Hotdrirea Guvernului rrr. 1009/2006 prin
mаjоrаrеа cuantumului buTselor cu 6,9 la suta, pentru чrmёtоаrеlе categorii:

- buTse de реrfоrmапli qi speciale репtru elevii talentali din liceele-intemat republican cu

i ргоfil arte Ei elevii talentali din clasele IV-IX ai Colegiului National de Coregrafie;
- Ьursе de studii pentru studenlii din invё{imintul suрегiоr (ciclul I, ciclul II, studii integrate,

invilДmint medical qi farmaceutic);
- burse de studii репtru elevii din instituliile de invйtбmint profesional tehnic postsecundar gi

postsecrrndar попtе4iаг;
- burse de studii pentru elevii din instituliile de invitбmint profesional tehnic secundar;
- burse de stцdii репtrч studenJii din invй!йmintul suреriог - ciclul III (studii sчрегiоаrе de

doctorat), medicii Tezidenli, medicii secundari clinici, рrесum qi pentru postdoctoranzi;
- burse de studii pentru elevii qi studenlii instituliilor de invalamant din domeniul militariei qi

ordinii pubIice;
- burse de merit репtru studentii din invё{imintul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate,

invёldmintul medical ýi farmaceutic);
- burse de merit pentru elevii din instituliile de invi}йmint рrоfеsiопаl tehnic postsecundal ýi

postsecundar nonter{iar.

5. Fuпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаri

Proicctul se iпсоrроrеаzб in sistemul actelor normative 9i nu va necesita modificaтea altor
acte Iegislative sau поrmаtiче.

2. Cond еlаьоrаrса rоiесtчiцi de act по rmаtiч i fiпаlitй чrmйritесе ач lm

ului dc compatibilitate pentru proiectele саrе au ýсор аrmЗ. Dеsсriеrеа grad опizаrеа legisla!iei
па!iопаlе cu rорепео пlU ullsla а ungl 1i

ImplementaTea рrечеdеrilоr proiectului de HoйTire de Guvem пч nocesita alocari
suplimentare din contul bugetului de stat. in acest sens in Legea bugetului de stat pentru aпJ| 2022
пr,205/2021 au fost abrobate alocatii suplimentare iп sчmй de 17,4 mil. lei.

6. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare

7. Avizarea ýi сопsчltаrеа рчЬliсй а proiectului
tn scopul rеsресtйrii prevederilor Legii пr. 2З912ОО8 pTivind trапsраrепlа in procesul

NОТД INFORMATIVД
la proiectul Hotiririi Gччеrпчlчi

"cu privire la mоdifiсаrеа uпоr hotiriri ale Gччеrпчlчi"



decizional, proiectul Hotdririi Guvemului este plaýat ре pagina web oficialЁ а Ministerului Educaliei
qi Cercetйrii www.mec.gov.md, compartimentul Transparenta decizionalй, рrесчm gi ре pagina web
rr,*ъ.раrtiсiр. gov.md.

Proiectul hоtirАrii de Guvem nu conline поrmе privind armonizarea legislaliei na{ionale cu
legisla}ia Uniunii Ечrорепе.

1 1.Сопstаtбrilе altor ехре
Proiectul nu conline prevederi de reglementare а activitalii de iпtrергiпzёtоr in contextul

Legii пr. 2З512006 cu privire la principiile de Ьмi de reglementare а activit6lii de iпtrерriпzйtоr,
astfel decЁzind necesitatea examinarii acestuia de сбtrе Grupul de lucru репtrч reglementarea
activitaii de intreprinzйtor.

De asemenea, proiectul nu cade sub incidenla altor expertize necesare а fi efectuate iп
condiцiile Legii пr. 1 00/201 7.

Ministrrr iflъ*c- Anatolie ТоРАLд

с rile ехр anticoru
Proiectul hotйrfii de Guчеrп nu а fost supus expeгtizei anticoruplie.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate eu legisla{ia Uniunii Ечrорепе

10. ConýtatЁrile expertizei juridice
PToiectul hotёririi de Guчеrп а fost supus expertizei juridice.

S, (iilrcu. lel,: 02223зj5l
Email: silviu,qincu@mec.gov.md




