
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2010 pentru 

 aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare 

 a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior 

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

 

În temeiul art. 65 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, 

art. 34), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 854/2010 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile 

de învățământ superior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 182- 189, art. 948). 

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA lNFORMATIVA
la proiectul Ноt5rДrii de Guчеrп cu privire la аЬrоgаrеа HotiirArii Gччеrпчlчi пr. 854 din
21.09.2010, репtru арrоЬаrеа Regulamentului cu privire la modul de ocupare а posturilor

didactice in institu{iile de iпчi{imДпt sчреriоr

Ministru ?flr'- АпаtоliеторлLД

1. Dепчmirеа autorului qi, dupi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Ачtоr este Ministerul Educa|iei qi Сеrсеtirii al Republicii Moldova (МЕС).

2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч qi finaliti{ile чrmiritе
Proiectul de аЬrоgаrе а Нойririi de Gччеm nT. 854 din 21.09.2010, Peпtru aprobarea
Regulamentului cu privire la mоdul de ocupare а posturilor didactice iп iпstituliile de
iпvd|dmапt superior а fost impus de necesiИtea de evitare а paralelismelor in legislatie, саrе au
араrчt odata сч аргоЬаеа" рriп Ordinul МЕСС пг. 12б din l0.02.2O2|, а Regulaпentului-
cadru de orgaпizare, de desfisurare а сопсursului si de ocupare а fuпcliilor didactice si
ýtiiп|ifico-didaclice iп iпvd|dmdпlul superior. AcesИ din urmй а fost elaborat gi aprobat in
сопfогmitаtе сч art. 118, alin. (1) din Codul Educa}iei al Republicii Moldov4 w. 15212014,
саrе stabilegte са ,,funcliile didactice, qtiinlifico-didactice Ei qtiinlifice in invdlamAntul sчреriоr
se осuра рriп сопсчrs, in сопГоrmiИtе cu regulamenful-cadru арrоЬаt de Ministerul Educatiei
qi Сеrсейrii.". Avind о fo4a juridica iпfеriоаrй, Ordinul МЕСС пч poate dispune аЬrоgаrеа
Ноtiririi de Gччеm nT. 854 din 21,09.2010, de unde qi necesiИtea еlаЬоrdrii prezentului
proiect.

3. Dеsсriеrеа gradului de compatibilitate репtru proiectele саrе ач са scop аrmопizаrеа
legisla{iei na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene

proiectul elaborat nu contravine legislaliei Uniunii Еurорепе.
4. Principalele рrечеdеri ale proiectului gi ечidеп{iеrеа elementelor noi
Proiectul рrорчпе аЬrоgаrеа tоИlб а Hotiririi Guvemului пr. 854 din 21.09.201,0, Репtru
aprobarea Rеgulаmепtului сu privire la modul de ocupare а posturilor didactice iп iпstilu|iile
de iпvd|dmбпt superior.

5. Fчпdаmепtаrеа economico-fi папсiаri
Imрlеmепtаrеа Regulamentului-cadru пч necesiti mijloace Гrпапсiаrе suplimentare.

6. Modul de iпсоrроrаrе а асtцlцi iп саdrчl поrmаtiч in vigoare
Ноtirбrеа de Guvem рrорusа pentru abrogare ýi сате reglementeazi mоdчl de осчраrе а

func}iilor didactice in iпчйtйmiпtul superior este substituita рriп Ordinul МЕСС rг. 126 din
10.02.202l, Cu privire la aprobarea Regulameпtului-cadru de orgaпizare, de desfцurare а
coпcursului qi de ocupare а fuпcyiilor didactice qi stiiпlifico-didactice iп iпуй|йmdпtul superior,
aprobat in conformitate cu art. l l8, alin (1) al Codului Educa{iei пт.15212014.
7. Ачizаrеа qi сопsultаrса рuЫiсй а proiectului

Рrоiесtчl а fost plasat online pentru сопsulйri publice ýi рrеzепИt репtrч avizare, in
сопГогmiиtе cu legisla{ia in vigome.
8. Constatirile expertйei anticorup(ie

Nu au fost identificali factori de risc саrе pot gепеrа aparilia riscurilor de coruptie.
9. Constatirile expertizei de compatibilitate

Nч este смчl
l0. Constatirile expertizei juridice

l 1. ConstatIгile altor expertize
Nu este c^zrrl

Ех.: Olesea СiоЬап,1,2З Зб 52

1


