
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

Cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul 

superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022 

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

În temeiul art. 82 alin. (7), art. 85 alin. (2) şi art. 139 lit. g) din Codul 

educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior

cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022: 

1) Planul de admitere pe domenii generale de studiu, cu finanțare de la

bugetul de stat, la studii superioare de licenţă (ciclul I) și studii superioare integrate 

pentru anul de studii 2021-2022, conform anexei nr. 1; 

2) Planul de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare

de master (ciclul II) pentru anul de studii 2021-2022, conform anexei nr. 2; 

3) Planul de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii de

rezidenţiat și secundariat clinic pentru anul de studii 2021-2022, conform 

anexei nr. 3;  

4) Planul de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de

învățământ superior a cetăţenilor străini pentru anul de studii 2021-2022, conform 

anexei nr. 4. 

2. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Muncii și

Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Cancelaria de Stat, în baza 

competențelor stabilite de legislaţie, vor asigura: 

1) înmatricularea la studii conform planurilor de admitere cu finanțare

bugetară, aprobate prin anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre, în limitele resurselor 

generale, aprobate în acest scop, fiind interzisă redirecționarea acestora de la o 

categorie/anexă la alta; 

2) distribuirea locurilor cu finanțare bugetară în conformitate cu profilul

instituțiilor de învățământ superior; 
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3) consilierea candidaţilor în procesul de admitere la studii prin încurajarea 

acestora de a accesa orice specialitate, indiferent dacă domeniul din care face parte 

aceasta este considerat preponderent feminin sau preponderent masculin; 

4) alocarea locurilor cu finanţare bugetară persoanelor cu dizabilităţi, în 

corespundere cu legislaţia; 

5) asigurarea înmatriculării absolvenților instituțiilor de învățământ din 

localitățile de est ale republicii la locurile cu destinație specială planificate pentru 

această categorie de candidați; 

6) asigurarea înmatriculării străinilor la studii superioare de licență și master, 

oferite cetățenilor statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate 

internaționale în vigoare în domeniul educației;  

7) utilizarea alocațiilor din bugetul de stat doar pentru pregătirea cadrelor de 

specialitate cu finanțare bugetară (comanda de stat), fiind interzisă redirecționarea 

acestora pentru pregătirea cadrelor care își fac studiile pe bază de contract. 

 

3. Se stabilește Academiei de Administrare Publică comanda de stat privind 

admiterea la studii superioare de master (ciclul II) pentru anul de studii 2021-2022 

(anexa nr. 2) în număr de 200 de locuri cu finanțare bugetară pentru desfășurarea 

înmatriculării la specialități/programe de studii, acreditate sau autorizate provizoriu, 

conform legislației, în limitele resurselor financiare, aprobate în acest scop. 

Autorităţile administraţiei publice/instituțiile publice vor delega la studii candidați 

din rândul personalului, în conformitate cu prevederile legislației. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul apărării      Victor Gaiciuc 
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                                                                            Anexa nr. 1 

                                                                la Hotărârea Guvernului nr. 

 

PLANUL 

de admitere pe domenii generale de studiu, cu finanțare de la bugetul 

de stat, la studii superioare de licenţă (ciclul I) și studii superioare integrate 

pentru anul de studii 2021-2022 

 

1 2 3 4 5 6 

TOTAL   5040  4845 195  262 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării – total 4035 3850 185 222 

Ştiințe ale educației  011 1254   1114 140 50 

Arte  021 163 163   10 

Științe umanistice 022 40  35 5 2 

Filologie 023 90 90  3 

Științe sociale și 

comportamentale  

031 120 105 15 8 

Jurnalism și informare  032 55 55   7 

Științe administrative  040 25 25    

Științe economice 041 150  150   10 

Drept  042 50 50   2 

Științe chimice  050 70  70  1 

Științe biologice  051 40  40   3 

Științe ale mediului 052 28 28   1 

Științe fizice 053 30   30   3 

Matematică și statistică 054 30 30   2 

Tehnologii ale informației 

și comunicațiilor 

061 633 613 25 30 

Inginerie și activități 

inginerești  

071 677  677  48 

Tehnologii de fabricare și 

prelucrare  

072 230 230   12 

Arhitectură și construcții  073 200  200   17 

Științe agricole  081 5 5     

Silvicultură 082 5 5     

Științe ale sportului 100 70 70   7 

Servicii publice  101 35 35   2 

Servicii ale securității  103 30 30   4 

Servicii de transport  

 

104 5 5    

                                                                                

Denumirea domeniului 

general de studiu 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

Total 

admiteri 

(col. 4 + 

col. 5) 

Inclusiv învățământul 

 

Сandidaţi 

din 

raioanele 

de est (din 

col. 3) 

cu 

frecvenţă 

cu 

frecvenţă 

redusă 
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1 2 3 4 5 6 

Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale – total  

455  455   25 

Sănătate  091 455 455   25 

Ministerul Afacerilor Interne  – total 

 

125 115 10   

Drept  042 50 40 10   

Științe administrative  040 75 75     

Ministerul Apărării – total 100 100     

Servicii ale securității –  

științe militare 

 

103 100 100     

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului – total 

325   325   15 

Științe economice  041 30  30     

Științe ale mediului  052 15 15     

Inginerie și activități 

inginerești  

071 79 79   3 

Tehnologii de fabricare și 

prelucrare  

072 8 8     

Arhitectură și construcții  073 36 36     

Științe agricole 081 101 101   9 

Silvicultură 082 10 10     

Medicină veterinară  084 40 40   2 

Servicii publice  101 6 6   1 
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                                                                           Anexa nr. 2 

                                                              la Hotărârea Guvernului nr. 

 

PLANUL 

de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de 

master (ciclul II) pentru anul de studii 2021-2022 

 

1 2 3 

TOTAL  3081 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  2692 

Ştiințe ale educației 011 695 

Arte 021 95 

Științe umanistice 022 45 

Filologie 023 95 

Științe sociale și comportamentale 031 180 

Jurnalism și informare 032 35 

Științe administrative 040 55 

Științe economice 041 335 

Drept 042 277 

Științe chimice 050 25 

Științe biologice 051 25 

Științe ale mediului 052 35 

Științe fizice 053 25 

Matematică și statistică 054 15 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor 061 135 

Inginerie și activități inginerești 071 320 

Tehnologii de fabricare și prelucrare 072 100 

Arhitectură și construcții 073 100 

Silvicultură 082 10 

Științe ale sportului 100 50 

Servicii publice 101 25 

Servicii ale securității 103 15 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  5 

Sănătate 091 5 

Ministerul Afacerilor Interne   60 

Drept 042 60 

Ministerul Apărării  15 

Servicii ale securității –  științe militare 103 15 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

109 

Științe economice 041 10 

Științe ale mediului 052 10 

                                                                                

Denumirea domeniului general de studiu 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

 

Total admiteri la 

învățământul cu frecvență 
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1 2 3 

Inginerie și activități inginerești 071 15 

Arhitectură și construcții 073 10 

Științe agricole 081 50 

Silvicultură 082 10 

Servicii publice 101 4 

Cancelaria de Stat   200 

Științe sociale și comportamentale 031 25 

Științe administrative 040 65 

Științe economice 041 45 

Drept 042 65 
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                                                                            Anexa nr. 3 

                                                              la Hotărârea Guvernului nr. 

 

PLANUL 

de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii de rezidenţiat 

și secundariat clinic pentru anul de studii 2021-2022 

 

Denumirea 

autorității/instituției publice 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

Numărul preliminar al 

absolvenților studiilor 

superioare integrate 

în anul 2021 

Total admiteri  

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

Sănătate 

 

091 

 

 

 

Studii de rezidenţiat: 

Medicină 

Stomatologie 

Medicină preventivă 

Farmacie 

 543 433 

Secundariat clinic 

 
 12 10 
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                                                                     Anexa nr. 4 

                                                           la Hotărârea Guvernului nr. 

 

PLANUL 

de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituțiile 

de învățământ superior a cetăţenilor străini pentru anul de studii 2021-2022 

 

Denumirea ciclului de studii superioare Total admiteri  

Învățământ superior – total 106  

din care:  

Ciclul I – studii superioare de licenţă 

 

76  

Ciclul II – studii superioare de master 

 

30  

 

 

 



Ргоiесtrtl lrotaгarii itt cattzi este еlаЬоrаt inltrt execrttatea ar,85. аlпt- (2). atT.l_]9. lit- g) dirr

Codul edttcaliei rг. l52'201.1. ротгiчit саrога. Guvetnrrl аргоЬd шпlаi plarrttl (conrarrda de stat) de

plegitire а cadr-elor de specialiTate clt fiпаltlаге de la brrgetlrl de stat iri irir,a|dtnAntrrl stц.lегiоt,

La еlаЬогаrеа ptotecntlui s-a tilnп coltt de tlп}latoalele aspecte:

- пecesit:lttle pietii tbIter cle пtttttca. c0llýtatate irr цпttа atlalizet 1лоgпttzеi pietei пtttпt-ir

elabtlгatit ile ciltc,.\genTta Natrortala l)ell1гu c)cupillea Гttl1ei de \Illrtcii.
- ptoptuietlle tttitttlter eltlt ilе te:tlt1 sI lп!tittltill(ц de ill\ аiаutап1 stц,lеt ittt ditt sLtbotTlirte.

- гezttltatele adnllteгii la sпrdii irr artill de sпrdti ]0]0-20] l,
Тоtоdаtё. itl .\coldrtl de tjnarrtare dirrtre Reprtblica \{oldol,a 9i Asociagra Irrteгrtalionali perrlrrr

Dел,оlтаrе privirrd irrr1llerrrettraгea Proiecnrlui irrt,itёrпапtul Suреriог, ratificat de Раrlапrеutul
Reptrblicii \[oldtlva |а l9 llrai 2020. srrlrr stabilite dorпelriile stгategtce lillta. ýi aпlutle: pedagogie.

itrglrreгie. telinologii irrlorrllaliorrale si rlredicirri.
iIt acest cotltext. dаr si гeiesirlcl dill necesit5{ile pie{ii fогtеi cle ttппlсi. ргоiесtul Coпrelrzii cle Stat

slrstine ргiогitаr dotrreniile: $tiittyt, ale EdtrcaIiei. Iпgillel,ie. Т]С, 1lеdiсiпа.
Ноtаr'агеа de Gltveпt Сч рri,,,irе la рlапrilе (сопtmtdа de stat) rlе ar]пtirere irt itlчdlйпtсittпtl

stlp(,|,ior ctt,fitп,tltyare de la bugetttl cle slal pettп,tt апttl dc sludii 2021-202J ttntreazi si iutrе ilt vjpoat,e

la data рrrЬliсагii iIr N{orritorrrl Oficial al Republicii \{oldova. irr condiliile stanlate de агr. 56, аliп.(1),
din Legea пr. 100/2017. Irotlivil cat,eill. actele Itогпtаtir,е iutrа in vigoare peste о luua de la data

1lrrilliciiril itt \Itrllito1,1tl (')tl,.,lal al Rellrrll1lcil \{r)].l(l\,,l r;ru la d:rtir indicati in textul actuIui поrпrаtir,.
cill,e пu l)oilte tl ilntel,iolгlr (latei public'tгii. Plererietea Llatii erte irrstrticati de сiгсчmýtапrе
olriectiT,e. sl alitlllle. l]eac\tTi]leil еlаЬсцilttt tlltctltale а ()l(lllIeli)l ile atlttttTet,e l;r rlitrlti ,ttpettoitt,e de сiпе
tttitttrIete. tlat bi cle c,_ltidllceteit tпsltntttilot privuI(l гер:lгtizаrеir lосuгilоt, bugeta!,e 9i cu taxi ре
ciclru,r de sttldii (licerrta. пrаstег. гezidertliat. sectuldaliat clrrric). dorrrerrii 1i рrоgгzutlе de snrdiiл forrrre de

irrvatarrraпt. cote-pal,ti 5i linrba cle utsurlire огgаrrizагii. trle specialiliti.'dotrtettii penttrt caldidallr dirr

laI\\,1Ilcle Je е.r ale rcprllllLcii. pleclIIll \i trlelttгtt cetAlenli stlarrri. stabiIrrea ргr)Ьеll)l otgaltizзtca

1-1г,,ce,ttIrti de ltltllilcte ре be:\ltllll elc,

Sttplirttentaг. ll}eпtiollalrl сi acest ргоiесt se сirсturrsсгiе Ноtагiгli tu. 7;2021 а C'utlri
('ollstitlttiorlale pгivirrd 1irnitele colllpetellteloI ale trttlri Gtrvenr ilt detrtisie, Astfel. irr pct. JJ dirt

Hotalile. Cultea а t,elevat cd Grtvermtl. aI cirrti пtапdаt а incetat, h,ebrrie si asigtrre tгаttsрrutеrеа irr viala
а legiloг. sii exerciTe tiurcliile de condttcere gеrrегаlй 9i de сопtr,оl аstlрга acti\,italii orgattelot, cetttrale de

specialitate. sa Tealizeze trlгоgгаtrrеlе cle dezl,oltaгe ecotloltttci 9i socia[i а !ёrii.
irl calitatea sa de trlgatt cenlla1 de specialitate al аdлr irristгalrei ptrblice саге asigttti гealtzarea

1li.ltltcit gtlr.,tltatttettгal., itt (l(r1llaпit]c tLe tlcttlttatc cnl!, il ittlt1 illcгedll}Iare_ \1lltisterrrl EdttcaIier.
('ttlttrLri bi ('егсеtiirit. tiLttd гeslltlttsaLltl de рIеааtlгеа specialistllol petltlli ecoп(1l11Ii,l nallollal?i. staLlllesTe

cadtttl genclal 1;еtltгrt r.lt,gaпizarea acltltttetlt Ia strrdir ýllI)cIlt,ale !I l}lt,lllt(lllZeaZa de>tiýtu trlea

соtrсlu,sпгiIог гespecTtve,

3. Dеsсгiеге:l gгadului de compatibilitate репtru ргоiесtеlе сirге au са scop агmопizаге;r
legislaliei na{ionile cu leglsl:tlia f'niunil Ечгорепе

l, Dепчпriге:r lutогului 1i. duplt caz. а рагtiсiрдп{ilог la е|аlrогаrеа ргоiесtчlчi
ItIirrlsterrrI Edrrcaliei. Сrrlпrгii Ei Сеrсеtiгii. hrind irr сопsidегаге ргорtutеtilе согеsрlurzаlоаt,е ale

\IinisTerrrlrri Sаrlnt.itii. ]rhurcii li ProtecIiei Socrale_ lvlilristerrrlrri Agгicrrltrrгli. Dezvoltiгii Regiorrale 5i

al ]rIedrulrri. N{irristerrlllti Аfасегilог lrrtetrre. It{iuisterrlltti Арагбrii. instintliilor de irlr,бtarnArtt sllperior.
-\gentiei de Осltраге а Fсlцеi de lr,Irlnci.

2. Contiiliile се au intpus еlаlrогаrеа ргоiесtчlчi de ;lct погmitiч ýi finalitnlile чrmiгitе

\от.\ I\FоR\I.\тп,.\
la ргоiесtчl hоtiгагii de (iчr,еrп ('л pritire Ia рlапчrilе {colttctпtlct {!е srat) dе аdпtilеrе ilt
iп\,а|оп,апI l superior с rltlап|аrе de lo bttgetttl de slol репlrч altul de sturlii 202]-2022

I

]



{. Ргirrсiраlеlе рrечеdеri ille proiectului 9| еr,idепliегеа еlеmепtеlог noi
PlezellnLl рrоlес1 de HtrTilire lпl colItravil}e legrslatier L'tttttttit Etutlpene

Conthrir pгoiectLrltri hotiгarii Grtvetrrttltti. se рrорluiе арrоlrагеа Cornenzii de Stal 202l, in
linlita аlоса{ii|ог lrugetare аргоЬаtе in acest scop репtrч 8670 locuгi Ьвgеtаге in total. drrpa сtuп

tul}leaza: .,\nexa 1. in invnlimintul sчреriог, ciclul I - licen{i. 9i s(utlii sчрегiоаге integlate
(licen{i+rnaster,) platrtrl de adrtriteгe еstе elaborat itl baza ,\Ъllrеltс lаtопi tti dопепiilоr de fоппаrе
profesioltalй si al speci cllit[l1i lоr itt itttйtlпldппtl superior. аргоЬаt ргill НоТйriгеа Gtr,",errtrrhri пr,, ]82
diit 28,0б,20l7,

Si irt acest а , pentll ciclul l se рrорtulе аргоlrагеа Plantllui de аdпlilеге ре domenii gепегаIе de

studiu pelltltl а оtЪгi posibitrtate r шrir,егs itati lor sa ilutratiicrrleze irr fiurctie de solicitaгile carrdidaliloL,

dаг si si poata fопrlа gtrpe acadentice. cottlh,ttl cadrrlltli norrtratir,,

АstlЫ. ссlпtаtкlа de stat Pelltlu stutlii sчреriо:rrе de liсеп(а sr sludii sчреriоаrе integrate
ptevecie a<Lttttet,en la 26 tle tloпrenii gепеrirlе cle stutliu а S0{0 ,le I)el\oalle It1 ctrll ti)Illtlt ate ctl
celill!eIe pteltt tlttttlcit. dat, bi teztlltalele adntttetit 1а snrdir 5tlpelloale ilt aпLrl de snrdii ]0]0-]0]I.
('onranda de stat 202l la ciclttl I. lrcertta. si sпidti irttegra{e Stlstllle prioIttaг dottleuiile: $tiiltye ale
Еdпсаliеi (l25-1 - 25% dirr totalrrl lосLц,ilог brrgetare)л Ittgiпerie, Teltttologii |i .1rhilесaчrй \ll01 -

21Оh); Tehпologii ale iпfоrпо|iеi ;i соtпuпiса1iilоr (633 - l4%). f,Ieclicilta (455 - 9,5%). S-/iilre
agricole ;i пtedicilla l,eleriпara (16l - 3,1 %),

ilt colttextttl eTolullei ýltuatlel epltlenriologice ýi ruisrrrilor irпr,epгirrse de atltoritati pelttl,tl а

ptevetti si cotlrbate epideпria vintsultti CO\,'ID-l9 irr !агi. ре de о pafie. 5r liDsei acute tle peгsorrirl

mеdlсдl irtlplicat irt cotrtt,olul si tl,atarrtenпtl itttЪсIiеi. ре de alta раfiе. \Iinistellll Edlrcatiei. C'rrlnrrii ii
('еrсеtаi,ri pt,opl.ttte mаjоrагеа сч l5 locuri Ьчgеtаге alocate specialitalilor medicale la sпrdrile
sttperioate irrtegгate. irl linita rпijlоасеlог filrаrtсiаге plarrilicate lt,{irtisterrrlrri Sallаtаtii. Iv{lrrrcii 1i
Pгotectiei Sociale perltrrl ('otuatrda de stat. tlirrd rrrai ptrline lосrtгi Ьпgеtаге plalrificate реrrtгrr ciclrrl Ii -

lпitSteI,.

Totoclata. lil solicitarea }Iittistet,ului .{раrагii. hriitrd irr collsiclet,at,t, detjcrnrl de otltell ilr
ttttitattle пtllttare aIe ..\1,1IlilTel \atrortлlq,. dal sr tilllпrl са. itt pet,sllectt,t а llttttaltlt ilr_,lt J__1 aIti. cartcl rur

tliLlnal esetltlal ttc, otjlet,t \Ol aveil clгelltrrl la pelIble 5l rtlt atittge vat,sta-Ittltttii de atltrr е ilt selтlctlll
rrrrlitar. pelststa t,isctll са acest clellclt sa devirrii cilic. se 1эto1,1tttte utа.jсlгаrеа ctr 25 rlе lчсчгi bugetare la
domeniul ýtiinle militnгe petltr"tt _\саdепltа }{iliTari а Fоцеlоr .А.гtttаtе ..Alexarrdtrr се] Btut". чrmiпd
а fi finanl:tte din contul bugetulul Acarl€nriei sus-numite,

Апеlа 2, La stutlii sчреriоаrе de пrаstег (ciclul II). se рrеr.еdе adrtriteгea а 3081 de реrsоапе_
mаi рчliп сч 1i lосuгi cotпpat,atil crt aпttl tгесttt petlttrr lv{ittistetrll Sallatatii. \Itulcii si Ргоtесtiеi
Sociale. dat fiind lЪрпtl са allul acesta Urtivel,sitatea de Stat de NIedicirri ýi Гапrtасiе "N. Testetllitatttl"
(L'S:\IF) va itrпiatt,icttla tttastetarrzi doat, la pl,ogгatttul de пrаslеr cle сегсеtаге ltill}liticа. ачtогizst in
condi{iile legii. Те|пюlоgii пtоlесчlrп,е ilt .yitthпre. реutm cale stlnt 5 carldidali. Ог. ргоgгаrtiеlе de

:tttdii stцlеriоаге irttegrate. t-lt,ganizate de t]SlrtF iltchrd alnlrele сiсluгi tutir,егsitаге.

Ill acest all. pentlrt ciclul II se ploptrne арrоЬагеа Plantlhti tle аdпtitеге ре domenii gепегаlе de
studiu. irl t{ependelltti de пuпrirгuI cle рr,оgrапrе tle nraster alttoгizate рtоr,izогпt асгеditаlе. оtЪтitе de

lllstittttil. lrrarrd irr ctrtrsitletat,e рIоfilчl institutiei de invirtirnrinl ýчl)еl,iоr. plectmt 5i l,ezultatele
:lrlnliteгii ]а ttlarTr,I itt attttl rle stlltlil ]()](i-]()] l

i,t .ееа се ргlrеslе celelaJle lllllIlSteIe \{rrristerltl Edrtcattel. Ctllпtrri 5r С'еr,сеtагil. \Ittttstetlt]

.\glict nu,ii. DezvillTarii Regitrlrale ii al \Iedittlrri. \1rrristelrrl .\pitiLii si \Irnister'rl .\1Ъсегilоr Irпenre.

tпultагul de lосrгt brtgetare perlTl,u пlаstег 1,alu.ine idelttrc са ;t arlt tTecrtt,

\Ieпltoпtittt c.i пltlttatrtl plelilrrirrar al аЬsоlr,епlilог snrdiiloг de licerlla r arlrrl 202l va tj l0 328

I)elsoaI)e 1rttai ptttiп ctt l1_]5 de abscllvertli соl)Iрагатiv ctl altttl ргесеdепt). dlpa cruri ttt.llreazi;

- \l,. de absoh,ell(t ai irrstiпrtiiltrг die irrvalaurarrt srrрегiог dirr strboгdirtea Nlirristeгrrltri Edrrcatierл

l



Сttlпtгii si Сегсеtаii (20) 883.1.

- Nr. de absolverrli ai UuiveTsitilii de Stat de lvIedicirli ýi Гапrtасiе'N. Testeruilarlrr" dirl srrboгdirrea

\Iinisterrrlui Sallata!ii. Mrurcii ýi Ргоtес!iеi Sociale - 552:

- \l,, de alэsolvellli al Uпiveгsitalii .{gгаrе de Stat dirr \{oldova dirr suЬогdiltеа N{irlrsterrrlui .\gгiсttlпuii.
De^,oltalii Regionale si IUedittlui - 690:

- \г, de absolr,eufi ai .{cadellliei "ýtelh) cel lvlaгe" dirr suboгditrea ]r{irtistenrlrri Аfасегilог Intenle
207

- Nг. de absolverrli ai.A,caderniei N{ilitaгe "л\l. cel Brn" dirl slrboгd lea MirristerTlui Apfu,irii - 45.

Dat tliIrd tарпrl са. potl,iviт al1. 1З2. alitl.( 1). dirt Codrrl edrrcaliei. сегlпlеlе mlnime de

calilicare pentl,u ocupal,ea fчпсliilог dldrctice in inYirimintul llceal гергеziпti delilteгea trttet

calrllcari ilt dotttettitl de cel pu{in nivelul 7IS('ED - studii sчрегlоаI,е tle mаslеr. Coпtartcla de stat

peltttlr ctclrrl Il !ttstule pLttllitat,clclпtettltll .,ý//l/rP dЛ, Еrltrctllit,t

.{пеха 3. La studli de геzldепllаl !l sесчпtlагiаt cllnic. se prevede adпtiterea а {{3 регsоапе:
{_i_] - la геzidепtiаt ýi l0 - la sectntdaгiat clirric, .{.sttЪl. se ргорlulе urerrtirreгea plпttrhrt de adtrriteгe la

Ilivelttl atlttltti }x,ecedelrl. irl scoprrl asigrrririi lealiziilii obiectilrthti srЦп аt in alirleattll (5) аrt, l2l din Codrrl
edl,tcalier. privind oгgariza еа srudiilor de rezideпliat per}tru fonrrтea p[ofeýioпala obligatorie а пtedicilor 9i
thпласi;trlоr ре SpecialiriIi,

Апеха .l. Penhtt оlrогагеа obliga[irrrriloг Republicii Moldova iл caфrr} contl"ctelor, Ьilаtегаlе

irtclreiale crr ditЪгiте !al,i. hlatld ilt сопsidегае si гeztlltatele adlrriteгii itt sesitutea 2020. la proiecnrl
ltota,arri se plarritica 106 de lосчгl lrugetaгe репtгч admiterea la studii а ceti{eniloг stгilпi, irtcltrsiv
7б pet,soaпe - la snrdii supelioae de liсепlё (ciclttl I) 9i 30 de persoarre la sttldii sttpedoare de пtаslег
(crclrrl II). pel)tгtl а lnotiva snlderr;ii slгailli sa colltilue strrdiile rrniversitaTe iп Republica lr{oldova,

Ргоiеспtl se iltсаdгеаzа irl 1irпiTa rrrlilоасеlог iiпаIrсiаге plarrificaIe ilt acest scop. Potlrltt
pttttcntlttt 2 dilr proIectrtl ltсltагагtt. llrlIrlsleIele de геSо1,1 vrrг asigttta itttttatt,icrtlaгea Ia strrdii irl lirrritele

trllaпttt llr-ll tle ailttltteгe l)leYаztlte de aceSl PlOiect 1t а alocalrilor Ьttsеtаге apt,obate ilt acest ictrp.

Totodatii- cr_rtltbпtt агL 79 llt, d) tlirr Codrrl Edtrcatterл trtпttsterele cle t,esoгt vol,dlstlllnu loctutle
ctt ilttаrttаге Ьtlgеtагd. stl,ict tirlaпdtl-se col}t de сгitегlilе specitice plofilultli irrstinrliiloг de iIlгаtап)аIп,

De tlretl(iortat сaл пчm.lгчI ргеllmlпаr al llrsolventiloг cat,e s-au inscгls la examenele de ВДС irr

sesiunea 202l este: absolvengi de licee - l1 127: elevi dirt colegii - 5 123: la extelnat - 523: total - lб
773. iu anul 2020 аu pгirпit cliplorne de В.{(: 16 755 de регýоапе. ht апчl 20l9 - 13 2iб регsоzutе.

ale,.lttlt

Not,пrele pгoiectttltti stlпt соlrtЪпllе tltTet,ebttltti ptrlrlic. пtt аtltlс аtitrqеге dгерпu,ilоI fiuldartterttale

tlttt !t Ittt colllu} lhctoli )l l lsctll l cie согtц,l1lе

9. Constntiiгile е\ pe1,1izei juгidice

5. Fundlnrentat,ea есопоmiсо_flпапсiага-t

6, }Iodul de iпсоrрогаге, actului iп саdгчl not,matiY in vigoare
Ргоiеспrl se ittсогрогеаzа irt sistetttttl асtеlог ttot-tttative,

7. Аr,izагеа 9i сопsчltагеа publici а pгolectulul
Ргоiеспtl а fost plasat репtпl collsullari publice ре pagilra oflciala а ]v{irristeпrlui Edrrcaliei. Сulftrгii tri

Cercetarii. la trrЬгiса: ТrоБраrоца dесi:iопаlй.
8. c'on5 tatii гilе erperlizei lпtiсогчрtiе

РгоiесПrl а fost ехрегtizаI. irt cotttЪlrltttate crr legislalia. de саtге lr{irlisterrrl Jrrsttliet. toate

ргорчпегllе tlirrd ]uаtе itt coItsideгare 5i орегаtе rrroditjciгile ptoptlse irr texnll hotar-alii 5i la шrеха rш . l.
corfotrrr plopruletilor dul aviz.

ьша ljsacl tel . c:]:]]]1j
\Iiпistгu а/ Lili;t POGOLý.\
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