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Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții  

din domeniile educației, cercetării și inovării și modificarea  

unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

În temeiul art. 7 lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică 

centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-

164, art. 537), cu modificările ulterioare, al art. 82 alin. (2) și art. 139 lit. f) din 

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

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

art. 59 alin. (1) lit. g) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 58-66, art. 131) și al art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova (persoană juridică 

absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) următoarelor instituții 

publice (persoane juridice absorbite): 

1) Instituția Publică Academia de Administrare Publică; 

2) Instituția Publică Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”; 

3) Instituția Publică Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir 

Andrunachievici”; 

4) Instituția Publică Institutul de Fizică Aplicată; 

5) Instituția Publică Institutul de Chimie; 

6) Instituția Publică Institutul de Ecologie și Geografie; 

7) Instituția Publică Institutul de Zoologie; 

8) Instituția Publică Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; 
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9) Instituția Publică Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie; 

10) Instituția Publică Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-

Hasdeu”; 

11) Instituția Publică Institutul de Istorie; 

12) Instituția Publică Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 

Plantelor; 

13) Instituția Publică Institutul de Geologie și Seismologie; 

14) Instituția Publică Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru 

Ciubotaru”. 

 

2. Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei (persoană juridică 

absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) următoarelor instituții 

publice (persoane juridice absorbite): 

1) Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 

2) Instituția Publică Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii 

„D. Ghițu”; 

3) Instituția Publică Institutul de Energetică; 

4) Instituția Publică Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. 

 

3. Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) 

următoarelor instituții publice (persoane juridice absorbite): 

1) Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol; 

2) Instituția Publică Institutul de Științe ale Educației; 

3) Instituția Publică Institutul de Formare Continuă. 

 

4. Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova (persoană 

juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) Instituției Publice 

Institutul Național de Cercetări Economice (persoană juridică absorbită). 

 

5. Persoanele juridice absorbante, reorganizate inclusiv prin absorbția 

instituțiilor publice de cercetare și inovare, vor asigura menținerea, până la 

31 decembrie 2023, pentru fiecare instituție publică de cercetare și inovare 

absorbită în parte, a structurii organizatorice de cercetare autonomă, precum și a 

nivelului de finanțare în limitele cheltuielilor aprobate pentru fiecare proiect de 

cercetare în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Finanțarea 

instituțională va fi transferată instituției absorbante.  

 

6. Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la 

persoana juridică absorbantă, inclusiv drepturile și obligațiile care țin de gestiunea 

patrimoniului (bunurilor) instituțiilor absorbite. 
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7. Se transmite calitatea de fondator al Instituției Publice Academia de 

Muzică, Teatru și Arte Plastice și al Instituției Publice Institutul Patrimoniului 

Cultural de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii. Ministerul 

Educației și Cercetării va institui comisia de transmitere a bunurilor și va asigura, 

în termen de 30 de zile, transmiterea către Ministerul Culturii a bunurilor aflate în 

gestiunea Instituției Publice Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și a 

Instituției Publice Institutul Patrimoniului Cultural, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

8. Ministerul Educației și Cercetării va crea comisii de reorganizare și de 

transmitere a bunurilor persoanelor juridice absorbite persoanelor juridice 

absorbante. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul 

cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 901/2015. 

 

9. În cazul în care persoana juridică absorbantă se reorganizează prin 

absorbția mai multor categorii de persoane juridice, Ministerul Educației și 

Cercetării va crea, pentru fiecare persoană juridică absorbantă în parte, comisii de 

reorganizare și de transmitere a bunurilor, corespunzător numărului de persoane 

juridice absorbite. Dacă persoana juridică absorbantă se reorganizează prin 

absorbția uneia sau a mai multor persoane juridice ai căror fondatori sunt alte 

autorități publice, în componența comisiei de reorganizare și de transmitere a 

bunurilor persoanelor juridice absorbite către persoana juridică absorbantă, create 

de Ministerul Educației și Cercetării, vor fi incluse și persoane numite de către 

autoritățile publice în cauză. 

 

10. Personalul salariat din instituțiile publice absorbite va fi transferat, cu 

respectarea prevederilor legislației muncii, la instituțiile publice absorbante, 

asigurându-se integrarea acestora în cadrul instituțiilor respective. În cazul 

imposibilității transferului unor salariați, disponibilizarea se va efectua în 

conformitate cu legislația muncii. Cheltuielile de disponibilizare a personalului 

persoanelor juridice absorbite vor fi asigurate din contul și în limitele mijloacelor 

financiare ale acestora. 

 

11. Studenții înmatriculați conform programelor de studii superioare de 

licență, master și doctorat ale instituțiilor de învățământ superior absorbite vor fi 

transferați în cadrul instituțiilor de învățământ superior absorbante, la aceleași 

programe de studii superioare și cu aceleași taxe de studii, stabilite anterior. 

Transferul studenților de la instituțiile de învățământ superior absorbite se va 

realiza până la 25 august 2022. Până la transferarea studenților înmatriculați 

conform programelor de studii superioare respective la instituțiile absorbante nu 

se va percepe nicio taxă de studii pentru anul academic 2022-2023. 
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12. Instituțiile publice absorbante vor asigura integrarea studenților 

transferați din cadrul instituțiilor publice absorbite, prin oferirea accesului la 

serviciile de consiliere, cele sociale și de ghidare în carieră.  

 

13. Ministerul Educației și Cercetării în comun cu Ministerul Afacerilor 

Interne, în termen de 6 luni, în scopul consolidării pregătirii cadrelor pentru 

securitatea națională, vor înainta Guvernului cadrul de reglementare a fuzionării 

instituțiilor de învățământ superior Instituția Publică Academia „Ștefan cel Mare” 

a Ministerului Afacerilor Interne și Instituția Publică Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport. 

 

14. Hotărârea Guvernului nr. 146/2021 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educației și Cercetării (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 344) se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 1 din hotărâre, subpunctul 6) se abrogă; 

2) în anexa nr. 5, pozițiile 1 și 10 din compartimentul „Instituții de 

învățământ superior” și compartimentul „Instituții de formare continuă” se exclud. 

 

15. În anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 345), cu modificările ulterioare, după 

compartimentul „Muzee” se introduce următorul compartiment: 

„Instituții publice din domeniile educației, cercetării și inovării 

1. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

2. Institutul Patrimoniului Cultural”. 

 

16. În anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 695/2017 cu privire la 

organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 797), cu 

modificările ulterioare, poziția „Universitatea Agrară de Stat din Moldova” se 

exclude. 

 

17. Se abrogă: 

1) Hotărârea Guvernului nr. 683/1999 cu privire la crearea Institutului de 

Ştiinţe ale Educaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 80-82, 

art. 717); 

2) Hotărârea Guvernului nr. 1326/2005 cu privire la măsurile de optimizare 

a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2005, nr. 168-171, art. 1406), cu modificările ulterioare; 

3) Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 cu privire la Academia de 

Administrare Publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 78-79, 

art. 247); 
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4) Hotărârea Guvernului nr. 50/2018 cu privire la activitatea unor 

organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 56). 

 

18. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educației și Cercetării. 

 

19. 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 agriculturii 

și industriei alimentare    Vladimir Bolea 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  

  



NO'[A INFORMATIVA

la proiectul Flotaririi Guvernului cu privire la reorganizarea prinfuziune (absorb\ie) a unor

institttlii din cl,nrcniile etlucutiei, cercetdrii ;i inovdrii ;i mortiJicqreo unor hotdrfrri ale

Ouvern ului -.: -:- -.'*i: ^i:i;;.,-oo -.niocfnlrtii. ii.il;ii.u ,iutoi,riui qi,dup i 
"i.., 

i piiii"ipu'titor l:r claborarea proiectului

Mi"Gtrttl e,A.""fi.i * C.*"ta'ii--

tj"rdffi ativ qi finalit[(ile urm[rite

Sot.*r a.@ffiierie de probleme, printre care:

scdtlcrea bruscl a num[rului de clcvi qi stutlenfi; nivel ridicat de abandon ;colar' in special

in randul clcvilor/ studen(ilor tlin tamilii vulnerabile, numflr mare de universit[(i mici

sus!inute clin bugetul de stat qi, prin urm:lre, o utilizare ineficientl a banului public'

Acest ansamblu cle probleme cste dedus din: Studiul Evaluarea cuprinzdtoare a sectorului

t,clut:alional clin Republica Moldovrt, Raportul privind Pilotarea procesului de rayionalizare ct

cltelt,ielilo, in si.stentclc de inydlitnrunt ysrojbsionctl tehnic ;i superior din Republicq Moldovet

(2018-2019), surs!inut de exper[ii FMI" rapoartele curlii de conturi, dar Ei din analiza diferitor

r.apoarte qi studii, avtnd labetrjit studentul ca subiect al educafiei'

Ca tr.nrare a declinului demografic cauzat de sporul negativ al populaliei qi de exodul populaliei

peste hotare, a scazut Ei scacle in conti,uare numirul studenliror gi al elevilor, cu exceplia celor

incadra{iin sistemul de educalie timpurie. confo.n datelor BNS, valorile numerice ale populaliei

scolare sttnt ltrmdtoarele:

2010-2011 2021-2022

130040 1371 13

396488 336713

10781 3 59647

2016-2017 2021-2022

invhl5rninttrl prof-esional tchr"ric secundar 18980 15077

invaiiminttrl profesional tchnic postsecundar 2981I 29766

irr arrul de studii Z;zl-2ozz. in ilvalamAntul superior sunt cuprinEi 59,7 mii de studenli, in uqoari

ore$tcre contparativ cu anul de stuclii precedent (cul,2o/o)in cele 24 de institulii de inv6{6mant

superior (16 publice Ei 8 private). Ponderea studenlilor la forma de inv6f6mdnt cu frecvenla era

superioar. (62,6%) celei cu frecvenla redus[ (37,4%). in instituliile de inv6!6mant superior

publice sunt inscrig i so,2mii studenli, cu 1 ,4o/o maimult comparativ cu anul de studii 2020'2021'

r.cprezentiin d g4,:oh din totalul studenlilor. peste jumatate din studenlii instituliilor publice

rrrmeaz[ studiile inbazdde contract (56,6%)'

Prctr multe institu(ii de inv5(Imint superior

sc[clcre. Majoritatea acestor institulii sunt prea

irrlntinistritlii si irtt'r'astructuri slaticc care nu sunt

Educa!ia tinrPurie

inv[!dm6ntul secundar general

inva{dntinttrl suPerior

concureazfl pentru num[rul de studen(i in

mici pentru a func{iona eficient, avind la activ

. adaptate nttmlrttltti schirllbhtor de candidali Ia



studii, Mai mult decdt atdt, calitatea infrastructurii genereazd ineficienfI in cadrul sistemului.

l-uate impreunS, aceste circumstantc indeamnd la o consolidare a relelei de institulii publice de

invllarnant superior. Numirul disproportionat de rnare al acestor institulii denota existenta unor

disponibilizdri financiare in r:adrul si intre institulii, dat fiind numirul mic de studenfi din fiecare

institulie. De exenrplu, fiecare institulie de invdfdmdnt superior este obligatd si dispund de o

infrastructurl administrativd qi diclacticd proprie, o bun6 parte din care nu se reduce in

conlbrmitate cu numdrul de studenfi inmatricula{i. Institufiile de inv6}5mdnt superior au nevoie

de un num[r similar de rectori, prorectori, decani qi prodecani, indiferent de faptul dacd in

1'rrogramele lor s-au inmatriculat 200 sau 10000 de studenli. Mai mult decdt at6t, qi infrastructura,

inclusiv TIC sunt costisitoare per student Ei funcfioneazd sub capacitate, ceea ce reprezintd un alt

gen de ineficienfd structurald. O institulie de invdtdmdnt superior este nevoitd sd cheltuiascd

aceia;i bani perrtru intre[inerea unui rnetru pdtrat de sald de studii sau de laborator pentru a instrui

5. 1() sau 25 de stuclenli. !
Un nunrar rnaj rnare de studenli innratricula!i contribuie la utilizarea mai eficientd a spaliilor,

rleoarece sdlile de studii Ei laboratoarele sunt ocupate mai aproape de capacitatea 1or, fiind folosite

mai frecvent qi pentru perioade mai indelungate in timpul zilei.

Cercetarea qtiin(ificI la nivel universitar se confrunt6 cu probleme legate de sistemul binar

de cercetare qi edtrcalie, de management ineficient al domeniilor cercetirii qi inovdrii, de nivelul

scdzt-tt de corelare a invdfdmAntului superior cu cercetarea Ei cu piata muncii, de lipsa de motivare

a tincrilor pentru activitatea de cercetare qi cariera universitarS, infrastructura cercetirii fiind

clepflEitd qi slab a.iustatd la standardele internafionale.

Sectorul public al cercetdrii qi inovirrii din Republica Moldova este caracterizat,

rrctualrtrente. cle fiagnrentarca 5i dispcrsarea resurselor. in anul 2021, activitatea de cercetare qi

ino'nare s-a clesfirqurrat in 67 de unit51i, inclusiv i8 de institute gi centre de cercetare. 19 institulii

tle inr,[tf,rnint superior gi l0 - alte tipuri de unita;i. in total sunt 5l de unitl(i cu activitate de

cercetarc qi inovnre (sau 76,1o/o) au forrna de proprietate de stat.

in anul 2021, cheltuielile ef'ectuate pentru desfEEurarea activitElii de cercetare-dezvoltare au

insunrat 560,5 milioane lei, reprezentdnd 0,230 din produsul intern brut. in totalul cheltuielilor

ourente predomind cheltuielile de personal (394,1 milioane lei sau 73,3yo), cheltuielile materiale

oonstituind 6l,l nrilioane lei (11,4oA), iar alte cheltuieli curente fiind de 82,1 milioane lei

(15,3%).

Conrparativ cu anul 2020, sunt in cregtere atat cheltuielile de personal (cu 44,6 milioane lei sau

crr 12.8%), cdt Ei cclclalte componente de cheltuieli curente (cu44,5 milioane lei sau cu 45,1%).

in aoest cortlert. este neccsari cvilarea f'ragmcrrldrii si concentrarea resursclorin acelaEi loc. fapt

ce al orienla mai rnulli bani per-rtru cercetare, dar nu pentru cheltuielile adrninistrative.



,srb.r;w;x, r*;t.ra* .6i" Fllrol'ai :grs - 2016 Cl) tl RM

a fost supr,rs unui exerciliu cle evaluare Exerciliu cle evqlucu"e a sislemului Nalional de cercetare

,yi Inrvare trin Reptblica Mordot,u - (F'uciritatea de spriiinire a poriticilor orizont 2020)' realtzal

cle Grupul de exper{i pentru P.SF (Policy Support Facility)'

Cu re1-erire la infrastructrua de cercetare Ei inovare in cadrul raportului de evaluare a

Sisterrului nafional de cercetare Ei inovare din Republica Moldova, exper{ii au constatat c[:

_ cele rnai nrari chertuieri legate de cercetare qi inovare sunt pentru intrelinerea infrastructurii qi

rnatcrialele consumabile, cheltuieli care creeazd deflrcit fondurilor de cercetare' Ei aceast6

cleficien{[ de finan[are in cercetare ;i dezvoltare este printre cele mai grave probleme in sistemul

de cercetare din Moldova;

- pcutru ur-r sisten't rle cel'cetare-illttrare cornplct ftrnclitlnal' cste neccsari optirniz'area cxploatani

irrl,r.rLstruct,t'ii. in ilcest sens. tttlrt clilt opfitrni care trebuie avuta in vedere cste stimularca

0()ol)elarii cliltrc univcrsitati si institurtelc tle ceroctare prirl asigurarea accesulr'ti deschis la

intiastrucrura ti.an!.t[ <jin ba'i ptrblioi de c[tr.e toate organizaliile dir-r domeniile cercetarii qi

irror arii" inclttsiv dc nrecliul de afaceri'

Astfel, concentrarea resurselor in vederea imbunatalirii infrastructurii publice de

inoyare, crearea unor platforrte cle cercetare 9i inovare cooperante reprezint[ un

puternic pentru dezvoltarea colabordrii dintre sectoarele de cercetare' educalie qi

afaceri, pentru incuraiarea legirturilor dintre qtiin{6, educatie qi industrie' transferul

cr.rnoqtinfe gi inovarea afacerilor'

I)trpa ctrnr aratri rezultatele sttrcliului ,,-Ina vare pentru Dezvoltarea Durahild o Republicii

,Voldova,'rcalizat de C.misia Econornicd a ONU pentru E,uropa (LNECE) in parteneriat cu

\[inisterrrl )rdLroaliei Ei Cercctarii (https ://unece. org/sites/def ault/fi le s12022'

()5/97g92 \ r17291 r _r4sDR_Mot,Dov A_.2021_wcb_fir,%o2Bcover__Ro.pdr1, racilitarea 9i

l)romoval.oa lcgirlurilor dintle cercetare qi industrie va stimula deslTgr-trarea activitalilor de

ogrcetare in depenclen[6 de necesitdlile mediului privat'

Conexiunca slab[ dintre comunitatea Etiinlifica Ei mediul de afaceri ramdne in continuare o

,ulnerabilitate in contextul relevan{ei activitalilor Etiinlifice, exemplele de utilizare sistematic[ a

'czultatelor.cercctarii 
bazatepe cerere ;i oportu.itate practic lipsesc, asta determinind gi gradul

rcdus de implementare a rezultatelor cercet[rii, dar qi nivelul sc,zut de absorblie a noilor

reh,ologii cre cirtrc mediur de ataceri. or, capacit[[ile de absorblie ale sectorului privat qi

t,rpricitSlile .rgariza!iil.r cli,-. cl.rrc.iir.- cercctarii ;i iro'arii cle a p*rclucc rezultatc c1c ccrcctarc

tlc calitatc i,altri cLl potcutiirl .ic conrcre irLliz-are srrut e lenrcntc cscn!iale pclltrLt ptlliticile eflciente

cercetare gi

instrument

, mediul de

eficient de

cle sr-rs{inerc a legaturilor dintre ;tiinla si indtrstrie'



i',-[,"iiiri. uiilritrr." ai ln.ri;,ii. ii.t ni.,iirt ili;;t;rttd"*"iti de acnizilionarea de echipamente

si Lrlilaje \7O,5yo din cheltuiclile totale legate de inovare), t'apt ce indicl capacitili de absorbgie

limitate ale companiilor private qi conexiune slabd cu organizaliile din domeniile cercet6rii Ei

inovirii. doar 6% ditrtle companii cooperdnd cu universitAli Ei organizafii de cercetare in cadrul

activitalilor de inovare. 
i

in condiliile in care cheltuielile bugetare pentru cercetare reprezintd 0,23yo din PIB, domeniile

cercetlrii qi inovdrii Ei instituliile de invSfdmdnt superior au nevoie de reforme majore Ei

restructurale, pentru a imbundtdfi calitatea ;i impactul, a crea stimulente qi capacitdli pentru a

satisface in ntocl eficient necesitAlile socio-economie ale fdrii, a asigura concurenla qi relevanfa

cogno1-ricir gi a prornova coopel'area internalionerl6. astfel incdt aloca[iile pentru cercetare 5i

inorare sa.ioace mai degrabir rolul de invcstilii nalionale dec6t de cheltr-rieli bugetare.

De asenrenea. concentrarea resurselor alocate pentru dezvoltarea infrastructurii constituie o

lrrenrisi pentnt dezvoltarea unei politici conrprehensive pentru dezvoltarea Ei utilizarea eficientd

a infl'astructurilor publice de cercetare Ei inovare.

Rcdresarea sistemului binar de cercetare Ei educafie al Republicii Moldova, este un alt

obiectiv al prezentului proiect. I-a moment, universitalile se concentreazdin cea mai mare parte

pe .,preclare", iar institutele pe ,,cercetare". Circulalia cunoEtinfelor qi a resurselor umane

in sistemul public de cercetare al 16rii este, in acest moment, mai importantd ca niciodatI'

lntegrarea institutelot de ccrcetare in universitatri va stimula atragerea tinerilor talenta[i in

activitatilc cle cercctare. in o.ert sens integrarea institulelor de cercetare ili universit6!i are drept

scop irnplicarea tirnpuric 5i directi in activitatea clc ccrcctrtre 5i irrovarc a gcnerttliei tinere.

rranst.erul rapitl de noi cunoEtin{e creatc itr prooesul de cercetare pentru studenti etc'

'tabelul l. Distribu{ia cercet5torilor pc grupe de virstl
2016 2017 201 ) 20

n
9 202 )

3210 318( 3054 67

pan lr )i 3.909i, 2,L00 0%

20% 17,809 15,709 17 ,( 0% 16,7)Yo

lL).2004 19,J 0' /
U 19,80% 2r30%

16j0% 16,400 16,80o/o 15,90yo 18,40yo 20,200h

55- 20uh 19,J )ii, 20.300 21%' 18,50% 17,7jYo

20.6C)% 21,800/,, ZJTO 25,50u4 20.90% 2r.60%

,\ttrsct: Bit'tnrl Nulionul tlc Stati,sticii

Aritil 2021

'l'otal cercetitori 2907 2920

3% 2,600/0

25-j4 ani 19,40Yo

35-44 ani 20% 21.20%

,[5-54 ani

65 ani ;i peste

4



In vedelea dezvolt[rii domeniilor cercetdrii qi inovdrii urmeazd elaborarea Ei aprobarea

viitorului Program na{ional in domeniile cercetdrii qi inovErii pentru anii2024-2027.Prin viitorul

rlocuurent de politici in donreniile cercctirii Ei inovdrii urmeazdafr:

- rcvizuit sistemului de finanlare pentru cercetarea publicS, care va avea loc prin majorarea

ponderii fi nan![rii institulionaie;

pdsirarea finan{drii competitive in vederea asigurdrii excelenlei in cercetare;

- inrbundtdlirea oportunitdlilor de angajare Ei de finanfare, condiliilor de munc6 Ei

perspectivelor de carierl ale tinerilor cercetdtori;

- configurareu rrnei politici conrprehensive pentru dezvoltarea Ei utilizarea eficienta a

infiastrtrcturilor publice de cerceture si inovare;

- consoliclarea legaturilor dintre corcetare Ei niediul cle afbceri gi crearea unui mediu

lavorabil pentru dezvoltarea inovErii ;

- valorificarea plenard a oportunitdfilor ce rezidd din statutul de ]ard asocia$ la Programul-

oadru al Uniunii Europene pentru cercetare qi inovare ,,Orizont Europa".

,\naliza dc sistem a cheltuielilor publice pentru inv6!6mdntul superior pentru perioada anilor

)018-2022. furnizate de Ministerul Finan(elor, ne demonstreazd cd volumul alocaliilor aferente

instituliilor publice de invdfdm6nl superior este in creqtere de la an la an. Astfel, in anul 2018

irlocafiile respective au fost 912,5 mil.lei pe cdnd in anul 2022 acestea ating cota de 1105,8 mil

le iirr cr:eEtere cu l7 ^5o/nla un rtrrmiu'do studenIi in descreEtere cu 3014 studen[i bugetari ('tabelul

nr.2 ).

Tabelul nr'. 2 Chcltuielile lfcrcntc institu{iilor de invl([m6nt superior pentru anii 2018-
2022

I -'.---
I B.,s.i
t^I IIIVAtAI

I qrp-elj

I Cheltui

I invdtin
| *ir. t.i
I 
Nunrir

I buuet

la*"r
] 

strrdcnt

I

--'-- Ar-ri

Btrget,----
inv[]6mdnt
superior 201 8 2019 2020 2021 2022
Cheltuieli totale
inv6!6m6nt superior,
mil. lei 912,5 997,9 r 093.3 1051.6 1 105"8

X-*lu ae rtra.nn
buget 27658 2s101 24431 25821 24644

Costul mediu per
studcnt" lci

321)91.1 39744.8 44545.9 40700 44900
Yotd ; sut'tu .\,[inisterul ]'-irtttnlalor

I-,a f'et ca alte domenii inrpoftar-rte din l{epublica Moldova. cercetarea-dezvoltarea

oontinu6 sd se confi'unte cu problerna capacitalilor institulionale Ei umane extrem

datorate lipsei endenrice de resurse financiare.

$l lnovarea

de reduse.



-Diiil.-orr l ou.rur nr: o.i"n,rrt,"urffiielile in cDI, raportate la PIB,

pe parclrrsul anilor 2010-2018 au sc[z.ut cu mai bine de 43% (Raportul bienal actuahzat trei al

llN4 oitre Convenfia privind schimbarea climei' 2021) '

J'abelul nr. 3. Cheltuieli qi salariilc in domcniul cercetlrii, dezvolt[rii si inov:irii in RM

105.33 | ro8.8l

;;;l -;;;
86.28

1.55

AU Ca Scop armonlz:lrcil
,Srir'.ra' h r t p :,i / i n tl i c' t t t o r. i d.s i. t t t d''

r- il.r.ii.l* g'.i.fiirui de corrtpatibilitatc pentrtt proiectclc care

lcgislafiei na{ionale cu legisla{ia Uniunii }iuropene

f;'"i"ntuf pioi."t A. flot[rArc nu coutravine legisla]iei Uniunii Europene'

-i.'p,i"iip;t.I. p..*d..i,rltrii,i..tului qi eviden{ierea elementelor noi

I)roiectul presLlPune:

Consolidarea refelei c1e universit6!i prin absorblia altor universitdli mai mici;

Fuziunea institutelor cle cercetare cu universitali pentru consolidarea acestora Ei cu

irnpuct asllpra procestrlui de prcdare-inv5[are. cu pdstrarea separati a finan{arii pentru domeniul

()crcetirrc:

/ ('hcltrricli ltublicc in inrriitlirnintrrl sLrlterior si ccrcetarc. ilrtll'c1-rtlttc sprc crc$tcrci']

:.rLlar.irlor.crrclrelc,r rr.iycr.sitar.c 1i 1ccrtrcLritorilclr. prccLrrn si cotrsoliclarca ltnivcrsitalilor pe plarl

rrrlional qi irrterna[ional:

Ponclerea cadrelor diclactice cu titlu ;tiin!itic, Etiinfifico-didactic in inv[larndntul superior

ma.ioratl plina la tiO% piur[ itl anttl 2030:

(lonsoliclarea relelci de uniYcrsitrili publice qi institlrtc de cercetare poate avea loc dupi curr

rnlreaz[:

Fry-iunea a dott[ universitdli llublice cu plofil pedagogic din rnun' ChiEiniu' creand o

lJniversitate Pedagogic6 clasic6, cu titz-ionarea a2 institulii de formare continua;

Fuziunea, prin absorbfie. de cdtre o universitate public6 clasicd cu un corp profesoral

Pregatit a unei institulii clc inr,,dtrmant slrperior publice. care are un nltnrir mic de studenti. proces

l)rrzzrt l)0 i:xislcrr!rr,icclrrra;i sitccialitlrtil.l0ntenii in accstea si lirzionarca cu ttllelc lrlstitrttc cle

r)ercetarc 1-lctttt'u integlrarea ccrcctlil'ii irl proccslrl clc predare-illvdlare :

Iruziunea. prin absorblie. a clor,rir institulii de inva{[rndnt superior cu progranle similare qi

economia
rr Lrror instit'tc clc cercetarc in scopul consolidlrii unor sectoare importante pentrtl

n:t{ittnitlt-t.

l

u:+:@e -r-
i, (raa <riintoi <, indvirri- "6 din Pl8 I 0 44 0.4 0.42 0.ts 0.17 0.17 0.33 0.26 43.18

.r,or,u, rrn,1lr r" gqonorlie I 100.24 98.09 r00.7 104.27 95.99

relt!reli penlt! 1-'(hipnnlent !tiir1l,Frc,r)i din vol!ftrtll tottl (l' 6nan'
2.59 4.12 2-22 175



Clonsolidarea Lutor universitdli regionale existente mai puternice: Nordul

in Sudul l{cpublicii.

Aoordarea ttnui statr,rt apa(e ruror institulii de invd[dm6nt superior cu caracter specific

clc lbnlare profesionalS qi transfelul citre alt tbndator.

lnterventiile concretc vor avca urnrdtoarelc aspecte:

:r) ' Iiuziunea Universitlti de Stat rlin Moldova cu Academia de

(r\Al'}), prin absorh(ie, si cu inslitutelc tlc cercetare care au

;lrogr:rntcle de studii superioare rcsllcctive.

USM
9520 studen{i
rnaster

licen{d,

011 $tiin{c ale educa{iei
022 $tiinfe urnanistice,
031 $tiin{e sociale qi
corn porl a rnentale,
032 Jurnalism Ei

informare,
040
ad nr in istrative
041 $tiinte cconomice
0,12 l)rept
050 Stiinle cl-rimice,

$tiirrle biologice,

$tiin!e ale mcdiului,
053 $tiinfe frziae,
054 Matenratici
statistici.
061 I'chnologii ale
intbrmaliei Ei

conrun ica!iilor,
07 Inginerie, telnologii
dc prelucrare, arhitecturd
si constn rcfii.
082 Silviculturl
101 Sen'icii publicc

AAP (doar
prograrne de
master)
825 studenfi master
031 $tiin{c sociale
qi

comportamcnt:rlc
010 $tiin{e
administrative
041 $tiin{e
econom icc
0J2 Drcpt

Administrare Publicir

dircctl contribu[ie la

de Zoologie (cercet[tori -59
de Fiziologie Ei

$tiin{e

1. Biblioteca$tiin1ific["A.Lupan"
( cercetdtori -94)
2. Institutul de Maternaticd Ei

InfbrmaticI
"V.Andruchevici" ( cercetdtori -5 I )
3. Institutul de Fizicd Aplicata
(ccrcetitori -147)
4. InstitLrtr.rl de

.i. InstitLrtLrl dc

['himie (cercetitori -93 )

t:cologie Ei Gcogratie i

(ce'rcetitori -76)
6. Institutul
(cercet[tori -25)
7. lnstitutul
8. Institutul
Sanocreatologie
9. Institutul
Politice qi

de Geologie qi Seismologie051

052

de Cercetdri Juridice.

Sociologice ( cercetdtori -44)
10. Institutul de Filologie Romana
"B.P.Hasdeu" (cercetdtori -50)
I 1. Institutul de Istorie (cercetdtori -48)
12. Institutul de Genetic6. Fiziologie qi

Protec[ie a Plantelor (cercetltori
- I -s6)

13. Gradina Botanica Nationald (lr
Ciubotaru"

l)c ce i\caclemia de Adnrinistr:rrc Publicir trebuic absorbita cle Universitatea cle Stat

\[olc]ova'/

'/ are putini studenli (825)

organizeazi programe de nraster care nu sunt acreditate

eire aceleagi 4 domenii cle form:rre profcsion ilil (03 I $tiinye sociole .yi comportantentale,

I nstitu te tle cercet:r r"e/n u m :i r ccrcetito ri

i) /0 $tiinlc uclntinis'h'ative, 0-ll $tiinye econontice, 042 Drept) ca gi la USM



ffi prp* ",tjtr"* finirnciare atrase prin proiecte de cercetare: din Programului de

Stat pcntru anul 2022 AAP a atras fondr,rri in cuantum 420 mii lei, iar USM de l6 870 mii lei.

vizibilitate r.edusd in clasamtrntclc intcrnafionalc" de ex., in Weborletrics Rankirlg Web

,t, [-'rriversities. r,u1le participa i6 nrii rle universititi. tlSM este pe loctrl 3612. iar AAP estc la

poz-i1ia ltl 967.

I)up6 absorblia Academiei cle Adnrinistrare Public6, institufia publica absorbantf,, va crea o

slbdiviziune,,Cerrtru de Instlrire a Funclionarilor Publici", care va asigura oferirea programelor de

lirr'rare i6iliala qi continud a personalului din serviciul public inclusiv suportul qtiintifico-

rnetodic al activit6lii autorit[gilor publice, prin eooperare directS cu Cancelaria de Stat, autoritatea

ltublica respolsabil[ de realizarea competen{ei Guvernului privind managementul funcliei

,ublice, asigurAndu-se astfel irrclusiv coordonarea procesului de dezvoltare profesionala a

lirnc!ionari lor publici.

Ministerul Educatiei qi Cercetdrii, cle comun cu Ministerul Afacerilor Inteme. in termetr de 6

Irr,i. in sc,pul consolidirii pregatirii cadrelor pentru securitatea nafional5. vor inainta (iuvernului

circllrl dc rcglenrenrare a fuzjoniiriicelorclouir institulii a Acadcrniei "$telarl cel Mare"'a MAI cu

Universitatea de Stat de liducalie Fizica ;i Sport.

lr) Fuziunea l.lniversit[fi Tehnice a Molclovei (UTM) cu Universitatea Agrarfl de Stat

rtin Moldova (UASM), prin absorbfie, gi a unor institute de cercetare

lJl'M arc pestc 60 cle programe la licen![ Ei 42 programe la master. UTM avdnd o infrastructurd

rnult mai ctezvoltat6 qi digitalizatd in ultimii ani, aceastd fuziune va permite sd consoliddm

preg[tirea cadrelor pentru economia na1ional6 in domeniile inginerie, arhitecturi, tehnologii de

lrrelucrare, servicii publice, ;tiinle agricole etc'

LIl-M
72()8 studenf i

11119te 1

0l I Arte
041 $tiin(c economice
042 l)rept
0(r 1 'I'chnologii

infbnntt{ici
cornunicaliilor
071 Inginerie
ingirrercqti

si activitl(i

(172 'I'ehnologii de

tatrricare qi preltrcrare
073 Arhitecturn Si

conslruc{ii

UASM
3524 studcnIi

0,l l Stiinte ccononricc (975)

012 l)rcpt (309)
052 $tiinlc ale mediului (133)

07 t I nginerie si activitl{i
inginereqti (702)

072 Tehnologii de
prclucrare (I8)
073 Arhitectur[ Ei
(237)
081 $tiinle Agricole (672)

082 Sih,ioultura (128)

084 Medicini veterinara (289)

ale

;i
fabricare qi

construc{ii

Institute dc cerceta reinumitr
de cercetltori

l . i,,.iitr',t,,l d.l [ngincri.'
Electronica qi Nanotelinologii
"D.(ihi1u" (cercetdtori -43 )

2. Institutul de

Energeticd (cercetatori -32)

3. Institutul
Microbiologie
Biotehnologie (cercetdtori

46)

,!!)!selr jqt, ps[,l!

liccn!5.

1 Qllgt -iq u! ql,li.! ( 6_i



l)c ctr IJnivcrsi(atea

ru Moldovei?

oaclrul

.A,g*.ri dc Stal clin N'lolclova trebuie absorbit[ de llniversitatea Tchnici

are pulini sludenli (3524)

6 clomenii, pe care le are UASM, coincid cu cele de la UTM, mult mai suslinute din punct

cle vedere a clotf,rii: 041 $tiinle econornice,042 Drept,07t Inginerie.ci aclivitdli inginere;ti,072

'fehnr-tlogii tle.fabricare ;i prchtuare, 073 Arhitecturd Ei construclii, l0l Servicii publice.

cloar 10g9 studcn{i corespund profilului UASM (stiinfe agricole, silvictitura, ntedicinit

vclerinqrd),'

preg[reEte niai 1iu|1i studenJi la Econornie Ei Drept (1284) decdt la $tiin{e agricole (672)

:;i N{cdicinl vetorinarl (289);

nti;loacclc financiarc mai pu(ine atrase prin proiccte de cercetare: Din proiectele din

pr.ogr.anrului cle Stat pcntnr anLrl 2022 Ljz\SM a atras lbnduri in cuatrtum 6047 mii lei. iar

l--l'M de 14138,2 nrii lei .
./ Slaba vizibilitate internalional6, spre exemplu, in Webometrics Ranking Web of

I-rniversities. undc participa 36000 cle ruriversitdli, UTM este pe locul 3762, iar Universitatea

,.\grarf, de Stat din Moldova pe locul 13 800

./ prinrcle 50 de universitd{i din lume care pregdtesc resurse umane pentru sectorul agricol

si alirncntar nu sunt uliversitali agrare separate. in lume facultl{ile agrare sunt integrate in

ru nivcrsi t:i(i clasice.

c) Fuziunea Universitirlii Pedagogicc de Stat "I.Creang[" din Chiqiniu cu

Universitatca cle Stat din 'l'iraspol (UST), prin absorb{ic, transformffnd-o intr-o

Univcrsitate pedagogic[ clasicir pentru lbrmarea ini{ial6 qi continud (care include toate

spccialitir(ile pctl:rgogice), fuz.iunea cu Instituttrl de $tiinle ale Iiducatiei (l$tl) qi cu

Institutul tlc Formare Continul (lF(l)' prin absorbfie'

i, tabelul cle maijos drept argumentc servesc tipurile de programe de studii din aceleaqi domenii

cle fbrr.rrare profesional| 011 $tiin;e ale Educafiei, numdrul mai mic de studen{i ale universitalii

absorbitc/iltegrate. Aceasta fuziune va conchrce la consolidarea procesului de pregdtire a

profesorilor, iar integrarea I$E Ei IFC va consolida Ei procesul de pregdtire continui a

profesorilor.

LIS "Ion Creangit"
3472 studen{i licen[6, master

Institutul de $tiin{e
alc Ilducafiei
Institutul de formarc
continuI

US Tiraspol
2457 studenfi licenfa, master



i 0l I -Stiin(e ale educa(iei,

i O-;O Stiirr[e chinrice.O5l

$tiinle lriologicc, 052 $tiinle
ale nrediului, 053 $tiinfe
fizioe, 054 Matematici qi

statisticit, 061 'fehnologii ale
informa{iei qi comunica{iilor,
101 Scrvicii publicc

l)c cc Universitatca dc Stat din '[iraspol trebuie absorbitl de Universitatca Pedagogicd de

Stat "Ion Creang["?
'/ arc pulini sludenfi (2451)
./ are acelaqi profil de studii - pregfltirea cadrelor didactice pentru invl{Imffntul
gencral

'/ arc studenti nrulti la lrecvert[a reclusri -clin l TTOlalioenfa, 1158 sLrnt la fr.rcdtrsd - peste

65"1r.

'/ nu dispunc de suficientc spa!ii dc cazare;lcntru studen(i (l camin). cot-nparatir'' cu

I.-niversitatea Pedagogicd care arc iu gestiune 5 clmine studenfegti cu o capacitatea de cazare

tle peste 1000 de studen{i '
'/ Calitatea prograntelor de stuclii dc licenf[ din cadrul UST - din27 de programe acreditate

la ciclul I-licenld, 2l au fost acreditate condi(ionat pe 3 ani.

l)c cc Univcrsitatea Pcrlagogic:i de Stat "Ion CreangI" din Chiqin[u trebuie s[ absoarb[

ilstitutul dc gtiinfe ale Educa{ici (l$E) qi Institutul de Formare Continuf (IFC)?

'/ Pentru dezvoltarea unui Cenlru National pentnr Educa[ie gi Leadership pentru asigurarea

rnodernizr-u'ii proceselor cle lormare inilial6 qi continu[ a cadrelor didactice Ei manageriale.

'/ Perrtru ci si Llniversitatea Pedagogicd de Stat "lon Creang6" din Chigindu se preocr.rpd de

tilr'lurrea corrtinua a cadreloldiclactice la aceleaqi programe ;i are mai mulli forntabili decit la

lSl: qi IF('. institurIii preocupittc t1c acc'ca5i misittttc.

,/ Llniversitatca Pedagogic[ de Stat "lon Creangf," din Chiqin6u are 34 cle programe de

lgrnrare continua acreditate ;i acoperd gi programe din cele 2 institulii de formare continua.

(l) Fuziunea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) cu Institutul

Nafional de Ccrcetiri Economicc

ASIiM
4516 studenti licqnt6, master _

011 $tiinfc ale educaIici
()21 Arte. 023 Filologic.
031 $tiinle sociale ;i
cornpoltarnentale.
06 i Tehnologii ale

infbnna{iei Ei coniuniEtilor .

031 $tiinte socialc qi comportatnentale
040 $tiinte administrative
041 $tiinte econornice
042 Drept
0(r l Tehnologii
cornunicatiilor
072'l'ehnologii clc:

Institutul Nafional
Economice
(cercctfltori -81)

Cercetdri

ale inf ormaliei

lirbricarc si pr.'lLtct at'e

I;orrnale continud pe

0l I ,Stiin{e ale
educa(iei

Institutc de cercetare

10

_101 Servicl-pgQ!iqg-=-



I I.)

1r)

c)
- - {;td;i.,, unuitiiriri uprii. unoi-in..iiiriii ,1.-i*rit*a.t trp;;rt ., Aio.r*

spccilic cle formare prof'esionall - Acaclemiei rle Muzic5, Teatru qi Arte Plastice (AMTAP)

si Institutllui Patrimoniutui Culluraln ;i transferul cltre alt fondator-Ministerul Culturii.

I)roiectul presupune:

transferul tuturor studenlilor de la universitA;ile absorbite,

stgclen[ii transferafi vor'finaliza la specialitAlile la care au fost inmatricula]i inilial Ei cu

rcspectarea acelora;i taxe de studii, stabilite anterior;

r:)

..l)

stndenlii absolven{i finalizeazd. studiile la r-rniversitdtile ce urmeazd a fi fuzionate,

univcrsitalile reorganizate se va

1in de pcrsortal in lcgaturA cu

fi asigurate din contul surselor

1r'ansferul/r'canga.iarca tlinlitt 1\rrlc{ie a personallrlui din

r.caliza c6nlbrrn legislaliei 6gncii i1 vigoare, chelttrielile cc

|eorganizarea instituliilor ptrblioe de invildmAnt superior vor

linanciare ale persoanelor jutidice absorbite.

c) alegcrea olganelor de conducero a instituf iei reorganizale va avea loc conform principiilor

rrr.rtononrici upiversitare (art.79 clin Codul Educaliei. ordinultri nr. l0 din 14 ianr-rarie 2015 cu

pr.ii,ir.e ltr aprobarca qi puncrea in aplicare a Regulamentului-cadrr.r privind organizarea qi

tiurcf ionalca organclor cle concluccrc ale institr-r!iilor de invd{dmAnt strperior din RM);

l) lcacordalca cle locuri bugctare la Admitcrea2022la instituliile absorbite ;

!I) activitatea conrisiilor de trnnsuitere a bttnttrilor etc.

\1-rr.oblr.eii accslr.ri proiect clc hotiLrarc ra contribui la consolidarea resursclor ttntatte. nri.iloacelor

rln:irrciar.c ltr.irr redistpibLrirelr.lcc:rt()r'll irr conIorrnitirtc cr.r pl'()grantclc c]e litrltlttrc prolcsitlrlalit

()r.i!-lttiitc spr.e ltcr'lc,rntunte si nLr 1;c intr,:linerea unor inll'astructuri costisitoarc sau plali de arerldd

c1c,, pcntru prcgiililea uttei f orte cle tnunci calificatri.

.\bsor.blia rle upilersita!i mioi si absorblia institulelor de cercetare vor avea un impact economic

si llscal mai tnare. redirecfionArld surscle financiare acttmulate spre:

t') imbunSti!irea calita(ii prograntektr tle stuclii superioare,

b) crc$tcrcit profcsionaltr a cadlelor ttnivcrsitare Ei a cercetltorilor;

c) crc;tcrea salariilor qi rernunerareir avansatd a perfortnanfelor cadrelor universitare Ei a

cercetitori lor:

rl ) currsolidarea clontettitrlui cct'cetarii irr urlivcrsitali;

c)iptIu15titire1 btrzei tchnico-rratcliulc. in sltecial dotltrc'tt ctr echipttttlcrttc Il'ctc'

i. Ir rr n d :t rn en t:l t'('it cc,l ltottt itlt,- I'i n :r tl t' i :t t'li

t;,.,i4;t,.il ;" i"ti6"m in ri,-t.'r.:iro.i,fllf ,-,, unu.t,* 
"p*brt. 

l, icest scop'

li, m-r,r J1r.T. "oipo.** * tiii,ji in .,,,r tu r .r6il;tiy lr t'i g""*

l;.ie.tr',l ;. i*orlror.u.a i,r sistenrr.rl actelor normative gi nu necesita abrogarea unor acte

normative.'l'otoclala. unneaz[ a fi introduse modificdri in HotdrArea Guvernului nr.35l/2005 cu



privire la r

imobile. 
_

aprobarea listci bunurilor intohile proprietate public[ a statului la transmiterea unor

-7. Avizarcl qi consultarea publicir :r proiectului

l).7U"t.,ri puUfi.a a.rpr. ,E*it"t.u ,ie rcfo*ra itructurald Ei modernizare a instituliilor de

1pt,alarniint superior Si a institutelor de cercetare a demarat in 2015 (propuneri legislative de

irlJni,\M) sub egida MEC cu constrltdri qi dezbateri publice in toata {ara. Printre propuneri erau

.'lrprirrrrar.c'a numalrrItri clc universilati pri rr luziorrrrrea acestol'il. integrarea irtstitutclt)r clc ccrcetarc

ip Lrliycr.sitalti. sistcltul cle tinlrnllirc ul trniversitililor etc. i,-, r.,.,n,' tlezbittcrilor N4[:('a ctllis tr

r,criseiirr. (()i/14-ttli4) catrc toirtr'ir-rstitLrtiile de invitir-t-rartt sttperiot', solir:itandu-le sa vitla cu

proprrneri cle ralionalizare.

irr 2017. consr.rltirrile au continuat pc nurginea tbrntuleide finan[are, care a lost adoptata in 2020.

ivllrC a prontovat in 2019 cliscutii si consultlri pe probleltla "nul'ndrului clestul de mare de

irlirerrsitirti" Ei leccsitatea de "ac!iuni de rnodclnizare". Acestea s-au reghsit in proiectul Bdncii

)rlondiale in care Guventul sc angaja sd investeasci in 9 universit[{i care nu vor fi inchise ulterior.

Ip nrli 2020, MEC a facilitat rlczbalcri Ei consult6ri publice pe marginea notei analitice

"irtriLlrinrliltul sgpcriot'clin Rcpublica Moldova la rlscruce satl bani arlttrca(i in vint?". l,a aceste

tlczSutcr.i uL.r plrticipat rectorij institutiilor cle invitiundnt superior qi preEedirttele ASM. irl aceeaSi

,rr1a" luipcl in calcuI si ''Raportr-rl ilc lirlionaliztrre a cheltLrielilor irr inri!arnantr-rl prolcsiorlal

ie.hlic si srrlte;igr''. strstirrut .ic expc-rti,..r ['onclLrlLri Nlortctar. lvlL:C a anutl!ilt cet ra "intplctttctlttt

in unlf,toarea perioacla unelc actirrni de ra{ionalizare. restrLrcturare si ntoclcrnizare a institutiiltlr

tlc int'ii!irnrint sr-rpcrior": ca unrlare ltrirlul pas a fbst {Ectrt in fuziunea a dotta urliversitlli.

irr 2021 ;i 2022 clisclfiile au cor.rtinuat in procesul de elaborare a Strategiei "Edtlcalia 2030".

(,-opler.m clltelor stirtislico, numirrrl stLrdenlilor in202012021 era sub 60,000; la24 de tlniversitili:

l(r de stat si 8 pri",atc reveneaLl cca 2..500 studenf i/universitate.

I-a clata de 27 iunie 2022 MEC a anun{at despre proiectul de modernizare a inv[famAntului

superior $i a sistemului de cercetare. Proiectul Cu privire la reorganizarea prin fuziune

(tthsorh(ie) a unor institu(ii din clomeniile educoliei, cercetiirii;i inovdrii qi modiJicAreo unor

hotdrfrri rtle Gut,ernului elaborar dc lvtL.C cstc plasat online pelltru consultlri publice, ar'iztl1 in

!)()pli)snitate cu lcgistafia in vigoarc. tiincl plasat la data clc ]0.0(r.2022 pc pagina Serviciurlui

r.:lecrr.onic purblic " PAR-f ICIP" https://particip.gov,md/ro/document/stages/proiectul-de-

tlorneniile-educa .

Consgltari ale proiectului au avut loc intr-o reuniune comund cu directorii instituliilor de

cercetare qi rectorii instituliilor de invdfdmint superior publice (;edin{d 27 iunie 2022), cu

rlirectorii ilstituliilor de cercetale (;edintd 30 itmie 2022), cu directorii institufiilor de cercetare

[o tgrqgdg; ggyq n g1;!-t i vUq:] rgani z.arca-prin- Iirzi



.ri r..t,-a* din!6 4 itl\e2022)' cu grupuri

cle reprezentanli ai universitSlilor absorbite: (Universitafli Agrard de Stat din Moldova - 28 iunie

2022.30 iunie 2022,4 iulie 2022; UniversitSlii de Stat din Tiraspol - 28 iunie 2022' 29 iunie

2022.. Univcrsitagii de Stat ..Grigorii J'arnbalac" din Taraclia - 2g iunie 2022, Universitalii de

Stat dc l:durcalie Irizica 5i Sport 2g iunie 2o?2). cLr repreT-cntanlii sindicatelor de ramura (2

5cclin!e i0 iunie 2022,7 iulie 2022), cu grupttri de str"rdenli, esenta proicctului prezentata in 6

crlisiuni televizate qi o emisiune la Raclio Moldova'

8 -bonstatlrile cxpcrtizei anticoru p(ic

liictori gi riscuri de coruPfie'

t 0, Constatirrile expertizei iuridicc

ii,:,.,ic.i,,i,i rit t irp.-it .tp.,iir..i it''i.-iite

I 1. Constatirrilc altor expertize

f 
;ini.c[ii.T;LtArai;; necesita a fi supus altor expertize.

Ministru Vfry'eAnatolie TOPALA
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it. Co-nrt,,tf rile cxpcrtizei dc compatibilitatc

Nu d faptul cd proiectul de hotdrdre nu

prezintd relevan!6 I JE.


