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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

și abrogarea unei hotărâri de Guvern  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații 

salariaților care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 435/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60-63,  

art. 469), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
 

1) la punctul 1, textul „și mediu de specialitate, în învățământul 

postuniversitar specializat (masterat), în instituțiile de învățământ secundar 

profesional (școli profesionale, școli de meserii), în instituțiile de învățământ 

secundar general (gimnazii, licee, școli medii de cultură generală), la secțiile 

serale și fără frecvență” se substituie cu textul ,, , în instituțiile de învățământ 

profesional tehnic și în instituțiile de învățământ liceal cu frecvență redusă”;  
 

2) punctul 5 va avea următorul cuprins: 

 „5. Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii autorizate 

provizoriu sau acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional 

tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se 

stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, 

cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu, și alte înlesniri, în modul 

stabilit de prezentul Regulament.”; 
 

3) se completează cu punctul 5
1
 cu următorul cuprins: 

 „5
1
. Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe 

de studii autorizate provizoriu sau acreditate în condițiile legii în cadrul 

învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu 

frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut 

de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.”; 
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4) punctul 7 va avea următorul cuprins:  

„7. De garanții și compensații pot beneficia doar persoanele care vor 

prezenta un act confirmativ eliberat de către instituția de învățământ în care își 

fac studiile.”;  
 

5) în denumirea capitolului II, cuvintele „și mediu de specialitate” se 

exclud; 
 

6) la punctele 8 și 10, cuvintele „și mediu de specialitate” se substituie cu 

textul „(ciclul I – de licență și ciclul II – de master)”; 
 

7) punctul 9 se abrogă; 
 

8) se completează cu punctul 11
1
 cu următorul cuprins:  

„11
1
. Salariaților care își fac studiile în cadrul programelor de doctorat și 

postdoctorat în instituțiile de învățământ superior sau în organizațiile din 

domeniile cercetării și inovării, acreditate sau autorizate provizoriu în condițiile 

legii, li se pot acorda garanții și compensații în modul prevăzut de contractul 

colectiv sau individual de muncă.”; 
 

9) capitolul III se abrogă; 
 

10) în denumirea capitolului IV și la punctul 15, textul „secundar 

profesional (școli profesionale, școli de meserii)” se substituie cu cuvintele 

„profesional tehnic”;  
 

11) la punctul 16, cuvintele „secundar profesional” se substituie cu 

cuvintele „profesional tehnic”; 
 

12) în denumirea capitolului V, textul ,,secundar general (gimnazii, licee, 

școli medii de cultură generală)” se substituie cu cuvintele ,,liceal cu frecvență 

redusă”; 
 

13) la punctele 17-21, textul „în gimnaziile, liceele, şcolile medii de 

cultură generală”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „în 

instituțiile liceale cu frecvență redusă”, la forma gramaticală corespunzătoare.  

 

2. La punctele 71 și 74 din Regulamentul privind modul de organizare a 

activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 138), cu modificările ulterioare, 

cifrele „24” se substituie cu cifrele ,,36”. 
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3. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 624/1993 privind aprobarea 

Nomenclatorului industriilor, profesiilor și lucrărilor cu condiții de muncă grele 

și nocive, proscrise femeilor și Normelor de solicitare maximă, admise pentru 

femei la ridicarea și transportarea manuală a greutăților (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 315), cu modificările ulterioare.  

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 
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