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

superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2020-2021 

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

 

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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2020-2021: 

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 2020-2021, 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 2020-2021, conform anexei nr.2; 

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

rezidențiat și secundariat clinic pentru anul de studii 2020-2021, conform anexei 

nr.3; 

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

învățământ superior a cetățenilor străini pentru anul de studii 2020-2021, conform 

anexei nr.4. 

 

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
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Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Cancelaria de Stat, în baza 

competențelor stabilite de legislație, 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;  

3) consilierea candidaților 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 finanțare bugetară persoanelor cu dizabilități, în 

corespundere cu legislația; 

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 2020-2021, 

(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. Autoritățile administrației publice vor delega la studii candidați din rândul 

personalului autorităților administrației publice centrale și locale în conformitate 

cu prevederile legislației. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul apărării      Alexandru Pînzari 
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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 2020-2021 
 

Denumirea 

domeniului general 

de studiu 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

Total 

admiteri 

(col.4 + 

col.5) 

Inclusiv învățământul Candidați din 

raioanele de 

est (din col. 3) 
cu frecvență cu 

frecvență  

redusă 
 

1 2 3 4 5 6 

TOTAL   5000 4800 200 262 

Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării – total 

4035 3845 190 222 

Științe ale educației  011 1254 1114 140 50 

Arte  021 163 163  10 

Științe umanistice 022 40 36 4 2 

Filologie 023 90 85 5 3 

Științe sociale și 

comportamentale  

031 120 110 10 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 64 6 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 20 30 

Inginerie și activități 

inginerești  

071 717 712 5 48 

Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare  

072 210 210  12 

Arhitectură și 

construcții  

073 180 180  17 

Științe agricole  081 5 5   

Silvicultură 082 5 5   

Științe ale sportului 100 70 70  7 

Servicii publice  101 40 40  2 
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1 2 3 4 5 6 

Servicii ale 

securității  

103 30 30  4 

Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale – total  

440 440  25 

Sănătate  091 440 440  25 

Ministerul Afacerilor Interne  – 

total 

125 115 10  

Drept  042 50 40 10  

Servicii ale 

securității – 

securitate civilă și 

publică 

103 75 75   

Ministerul Apărării – total 75 75   

Servicii ale 

securității –  științe 

militare 

103 75 75   

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 2020-2021 

         

Denumirea autorității/instituției publice 

Numărul preliminar 

al absolvenților 

studiilor de licență în 

anul 2020 

Total admiteri 

TOTAL 

inclusiv: 
11463 3096  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  9868 2 692 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale 

583 20 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

721 109 

Ministerul Afacerilor Interne  238 60 

Ministerul Apărării  92 15 

Cancelaria de Stat  - 200 
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             Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr.   

 
PLANUL 

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

și secundariat clinic pentru anul de studii 2020-2021 

 

Denumirea 

autorității/instituției publice 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

Numărul preliminar al 

absolvenților studiilor 

superioare integrate 

în anul 2020 

Total admiteri  

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Sănătate 091   

Studii de rezidenţiat 

 
 632 433  

Secundariat clinic 

 
 28 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 cetățenilor străini pentru anul de studii 2020-2021 

 

Denumirea ciclului de studii superioare Total admiteri  

Învățământ superior – total 106  

din care:  

Ciclul I – studii superioare de licență 

 

76  

Ciclul II – studii superioare de master 

 

30  

 

 

 

 

 



Noti informativl
la proicctul Hotiririi Gшчеrпului сu privire la plaпurile (соmапdо de slal) de рrеgйlirе о

cadrelor de spec,ialilale, сu Jiпапlаrе de la Ьugеlul dе slal, iп iпstituliile de itlуd{dmапl s,rperior,
репlru опul de sludii 2020 _ 2()2l

(iondiliilc саrе аu impus el:rlror:rrea proiectului si tinaliti{ile urmirite
Ргоiесtul hоtаrАrii iп cauza cste еlаЬогаt intru cxecutarea аrt.85. alin. (2), ап. lЗ9. lit. g) din Codul

edLrcalici пг. l52 din l7 iLrlie 20I4. pot|,i\,il сагога. (iLlчсгпu] арrоЬа planul (соmапdа de sta1) de

рrсgаtirс а саdrеlог dc specialitate ctt tillап!агс de lа bLrgetul de stat iп invatan,]lintul suрегiог.

I-a сlаЬогагса proiectuItti S-il til]Lll cOl]t de Ltгtnltttlarclc aspc,ctc:

- ncccsitatilc pielii tilгtci de tnLlnca. col1slalalc irl Lrrrna itnalizci ргtlчtlilzеi pietci rnLlncii ре anLrl

20l9. еlаЬогаti dc сДtrе Agentia Nationa]i рсlltгu Осuрitrса l]огlеi de Мuпсi:

- рrорuпсгilе пiпistсrсlог de геsогt gi instituцiilo[ de invata|nant superiol,din suЬоrdiпс;

- гezultalele асlmitегii la studii in uпr,rI de stLldii 20l9-2020.

I'otodata. uгl],lаге tl sedinlei cxtinse а ('olegiLr]Lri МiпistсгulLri t;ducaliei. Сultuгii si СегсеtДriidiп 25

fсЬгuагiс 2020. l'rim-miпistrul Republicii Moldova а solicital, аsigurагса creýterii пumirului de

locuri la studii сu fiпап(аrе lrugetara репtru specialitйtiIe ingincresti, асореrirса песеsаrului la

pcciagogic ;i mcdicini. dаг ;i iпtrергiпdе[са actiLlniloг de рrоtпочаге а atгac(ivitatii саriеrсi

ргоtЪsitlпаlс iп acestc dоmсп ii.

iп сопlЬrlпitаtс cu accasta clccizic. сlаг;i геiсsirld dill neccsitalile pietii tЬгtсi dc muпсД. proicctul

C'lrmenzii dc Stat sustine ргiоritаг doлcniilc: S'liйlle ale Educatiei, Iпgiпеriе, TIC, Stiinte agricole,

Меdiсiпd.

l'rincipa lcle prcvcdcri ale proiectului
('опlЬrm pгoicctului hоtirгiгii GtlvcrnLr]Lti. sc рrорLiпс аргоЬагса Ctlmenzii dc Stat 2()2(}, in limita

aloca{iilor bugetare aprolrate in:lcest scop - tl645 locuri bugetarc (comparativ cu anul tгесut.

sLtplimcntar 200 lосuri репtгu Дсаdеrтiа dc AdrTinistгalie Ptrblica din subordinea Сапсеlагiеi de Stat).

dLrpi cLrrn urlllеаzd:

Дпеха l. in invir(inlintul superior, ciclul I - licen{i. si studii sчрегiоаrе iпtецrаtе

( liccnta 1 mаstсr) planLrl de аdпlitегс cstc сlаЬогаt ill бttz,a Nопlе псlu!оrчlчi еfulmспiilоr tle ftlrпtчrс

рпl|ё.tiопаlй -yi al spcc,ialitcililor ill iпуulсiпlсjll!чl slpcrl(r,. арrоЬаt рriп [Iоtdriгса Guчеrпului пr.482

diп 28.()6.20l7.

ýi iп acc,st a1,1. l]cntгLl cicltrl I sc pгt,lptttte аргоЬагеа PlanLrlui de adtTiterc ре domenii gспсrаIе dc

stutliu pentrLt а оlегi ptlsibilitatc utlirегsitililtlг sa iппrаtriсulеzе in lirnctic de solicitalгile candidatilor.

dаr si slr poata tilгt,па чrLtрс acatlctnicc. сtlпlilгпl lcgislatiei itt r iцtrltгс,

Дstt'сl. сtlпапdа dc Sta1 репtгLl studii supcrioarc de liccn(i Si iпtсgrаlе ргсчеdс аdmitегса la 26

de domcnii generale tlс strrdiu а 5ll()0,.|c рс1,5()аl,]t. iп сtlп lirгrT il,ate сu ссгiп{сlе pictii muncii. dar;i

rezLrltatcle adrnitcrii la studisuplimentar in anLt] dc studii 20I9-2020. Comanda de stat 202() lа ciclul

I. liccnllr sustinc рriогitаr c]tlmcniilc: Sliiпle оlё Erluca|iei {1251- 25'И, din tota]ul lосurilог Ьugеtагс).

Iпgiпеriе,7-еhпоlоgii si Arltiteclurit (ll()7 - 24'И,); Теhпоlоgii ale iп|ormatiei ;i соmuпiсаliilоr

(6JJ - 1,1%,): Меttiсiпd (4;l0 - 97о): $tiiпte agricole;i mеdiсiпй vеlеriпаrd (lбl - 3,4 'И,).



Iп contextul evolutici sitLlaliei epidemiologice;i necesitatiiacute de саdrе medicale rеsропsаЬilе dc

el'cctLtarea mёsuгi]оr de рrсчепirе а rДsрiпdirii epidemiei .",irusului COVID- l9. evidcnt. si tгаtаmепt а

регstlапеlог iпtЪсtаtе. se рrорLIllс mаjоrаrеа сu 35 de locuri bugetare alocate specialitdtiloг mcdicale

lа stLrdiile sLlpericlare integl,ate. iп limita mi.jlоасеlоr fiпапсiаrе planificate Ministcrtrlui Educaliei.
('ultLrrii si Сеrсеtёrii реI]tгtl Con]anda de stat репtru аdrпitеrса la studii а сеtаtспilOr slrаiпi. iп lсс-ьr

context. la гесtillсагеа Lerrii btrgctulLli dc stat репtru anul 2020. din сопtul bugetului MinisteгuILli

l:ducaliei. ('ultLrгii si С'егссtiгii Llrп]саlа dc гсdistгiЬr"rit MinisteгulLri Salnatalii. Muncii qi Pгtltectici

Sociale пli.ilоасс llпапсiаrс. геiсsirrd сliп chcltLrielilc рс,пtгLr З5 de sltrdenti de pcste hоtаrеlс republicii.

inclLrsir. рспtгLr ('omanda с]с stat: 5,1J 2()0 lci. si 1lспtгu I}ursс: l06 7()0 lci.

Ii)todatal. Ia ctapa dc сlаЬоr,аrе а ргоiссtulLti bugctrrlui de stat реlltгtl antrl 202 l. MirtistcгLrl EdLrcaliei

Cultuгii gi СеrсеtДгii. ча calcLlla cheltuicli]e date in contilrmitate cu Metodologia de liпапlаге Ьugеtаri

а institLltiilor publicc de invatimant suреriог. арrоЬаti ргiп lIоtirбrса GLtvernului пr. j4З/2020.

Апеха 2. La studii suреriоаrс de mrrster (ciclul II). se ргечсdс admitcrea а J096 de реrsоапс.
mai mult сu 20() lосuri со1,1]рагаti\ cu anul tгесul. dat Ilind laptul са апuI acesta аm inclus 5i 2()0 dc

locuri репtru Academia clc Administr:rre РuЬliсi. саrе оt-сrd рrоgrаmс de mаstеr репtгLl personalut

dirr serviciul public. fiiпd in suhordinqll CLrvcrntrlLri, iп conditiile art. 82. alin.7. din Codul educaliei.

Academia de Дdmiпistгаге l)ublici. саге оl'сri ргоgrаmс de studii de mаstеr. constittlie о exccplie. |i

репtru adlnitercit Ia aceastlj institLltie. iп апii рrсссdепli. se сlаЬtlга 5i аргоЬа lIоtirгАгеа de (juл,еrп

sерагаtа.
'[iltodatlt. sunt planiticatc suplimentllr 2() dc lосuri lrugctarc la master MinisteгuItri Sanaltatii.

Muncii si l)гtrtcctiei Socialc. in limita mi.jloacelor fiпапсiаrе planificatc MinisterulLri Sапatаtiiл

N4uncii si l)гоtссliеi Socialc din contul rеduссrii planului tiе atlmiterc la studii cle rczit|entiat. iп

сопtехt. [,lпiчеrsitаtеа de Stat dc, Mcdicina 5i F-aгlTacic..Nicolac'I'estcmilanu" а prezel]tat sLllnele

concl,cte de lni.jloace Ьugеtаге се urmcazi а fl геdistгiЬuitе'iп anLrl 2020: pentru аsigurаrеа iпstгuiгii а

20 de rпаstсгапzi репtгtr Iunilc sс-рtеmЬгiе-dссеm Ыie 2()20 sullt песеsаrе mijloace flпапсiагс iп suma

dc. l92,0 mii lei. саrе Ltrmсаzi si tle rcdistгibuite de la inva(amanttll роstuпiчеrsitаг de гczidenliat la

invatalmantu l suрегitlг de mаstег.

in сееа се priveste celelalte miпistеrе: l\{inisterul llclucatiei. Culturii ;i С'еrссtёrii. Ministerul

АgriсLlltuгii. Dczr,,oltarii RegionaIc;i al MediLrlui. Ministeгul ДрdrДгii si Ministerul АГасегilог lпtсгпе.

пumагul dc Iосuгi Ьu8еtаrс pel]lIll lnastcr гаrтiпс idcntic са ýi anLll trgсut. Mentionam сб пumбгul

ргеlimiпаг аl аЬsоlrепlilог stLrdiilllr dc liccnlii iп апul ]()]() ra tl l l -163 регsоапс (mаi ptrlin cLr 7Зll

de рсгsоапс cotlrparatir cLt апtll ргссесlсrlt).

Dat 1liпd ltrptLrl са. potгivit a[t. l]2. alin.( l ). diп CodLrl edLrcalici. cerin{elc minime tlc calilicarc

penlru осuраrса func{iiltlr didactice iп invi(inrintul liccal гергсziпtij dсtiпегеа unei calillcагi iп

domcniu de cel pu{in nivclul 7 ISCED - studii superioare tle masler. C'omanda dc stat репtгu cicIul

lI sus(ine рriогitаr dorTcniL Sliiпla ala lictuc,tttiei, ргесutт ;i domcniiIe lпgiпсt,iе $i'l'l(',

Апсха 3. l-a sludii de rezidenliat;i sccundariat clinic. se prel,edc adnriterca а 43З реrsоапе, deci

se planilicir mаi рu(iп cu 2() t|e locuri bugctare соmрагаti\ cu anul ргесеdепt. пumаr conditionat de

necesitatea asiguririi obicctivuILri stipLllat in alineatul (5) аrt. l2I din Codul cducatiei. ргiчiпd



t)гцаllizаrеа stLrdiilor de rezidenliat репtrч 1Ьrmаrеа рrоtЪsiопаli оЫigаtоriе а medicilor 9i
fЪгmасi9tilоr ре spec ialit5li.

Апеха ,l. pentru о1,1огаrеа obligatiuniloг Rcpublicii MoIdtrva in саdrчl сопtгасtеlоr Ьilаtеrаlе

incheiatc cu dit'crite tагi. ргесum;i геiеsiпd din rezultatele admitcrii iп sesiunea 20l9. la ргоiссtul
hоtiгdгii se planifica l06 de lосчri bugetare репtru admiterea la studii а cetatenilor straini,
inclusiv 76 регSоапе - la studii suрсriоаrс de licenta (cicIul l) 9i З0 de реrsоапе la studii suреriоаrе de

mаstсг 1ciclul ll). репtru а llloti\a studcntii st[rini si] continLlc studiilc uпiлсгsitаге in liepLlblica

Moldova.

}-undamentarea есопоmiсо-fi папсiаri
Proiectul se iпсаdrеаzi in linrita mi.jlоасеlог tlпапсiаrе planitIcate in acest scop. Potrivit punctului

2 din proiectul hоtiгtirii. miпistеrеlс dL, rеsоrt vor asigura iпrпаtriсulаrеа la studii in Iimitcle рlапuгilог
dc аdmitеrе pгevazllte de acest prrliect gi а alocaliiloг bugctare арrоЬаtе in acest scop.

C'oncomitent. сопtЬгm агt. 79 lit. d) din Codul Educaliei. ministerele de rеsогt чоr distribui locuriIc

cLr tiпапlаге Ьugеtагi. striсt tinindu-se сопt de сгitегiilе speciticc prof'ilului instituliilor de ?nvatamant.

De mentionat сi. пumirчl рrсlimiпаr al absolvenlilor саrе s-au inscris la ехаmепсlе de

Васаlаurеаt in sсsiuпед 2()20 este: absolrenti de licee l l l86: elevi din colcgii - 5569: total - lб
755. in апul 20l9 au sustinut ехапlепul ВАС lJ 2tб реrsоапе. iп апul 20l8 - lJ l50 регsоапс.

Mrldul dc iпсоrроrаrс а proiectului iп sistemul actclor normativc iп vigoare, асtеlоr

normative саrе trelruie еlаh()rаtс sau nlodit'icate, lmрlсmспtаrеа рrечсdеrilоr рrсzепtчlui prtliect

nLl \а neceSita lnrrdillcaгca ttltог aclc ntrгltlalirc,

Тrапsраrсп(а in рrосеsul decizionaI/ Сооrdопа rеа proiectului

РrоiесtuI а fbst еlаЬоrаt de сйtrе Ministerul [-.ducaliei. Culturii 9i Cercetirii. 1iпбпdu-sс cont de

ргорuпеrilе corespul]zatoare ale Ministeгului SапйtД{ii. Muncii 9i Рrоtес{iсi Sociale. Ministeгului

Аgгiсultuгii. Dezvoltaгii Ilegitlrrale si al Mediului. Ministerului АfасеriIоr Iпtеrпе. MinistcrLrlui

АрДririi. instituliilor dc iплД{аrтАпt sLlрегiог. AgcnIici de Осuраrе а I:оr{еi de Мuпсб. si urlтеаzi а tl

plasat ре рацiпа otjcialД а Ministerului Educaliei. Culturii gi Сегсеtirii wrvw.mecc.gov.md. la ruЬгiса:

'l 
i, u п,s р u rс п 

1 
ч dc с, i : io пч l а.

,ч Ц 
(1 lgоrýАRоvМ iп istr

Do]nll t ]silc l. tel ()]: ]]]] l]
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