
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor  

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

în instituţiile de învățămînt superior pentru anul de studii 2019-2020 

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

 

În temeiul art. 85 alin. (2) și art. 139 lit. g) din Codul educației al 

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

2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor pe domenii 

generale de studiu, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de învățămînt 

superior pentru anul de studii 2019-2020: 

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

superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul de studii 2019-2020, 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 2019-2020, 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 2019-2020, conform anexei 

nr. 3; 

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

învățămînt superior a cetăţenilor străini pentru anul de studii 2019-2020, 

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 și Ministerul Apărării, 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 hotărîre, în limitele resurselor 

generale aprobate în acest scop, conform legislației; 
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2) distribuirea locurilor cu finanțare bugetară în conformitate cu profilul 

instituțiilor de învățămînt;  

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) atribuirea locurilor cu finanţare bugetară persoanelor cu dizabilităţi, 

conform legislaţiei; 

5) utilizarea alocațiilor din bugetul de stat exclusiv 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. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei NĂSTASE 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Georgeta Mincu 

 

 

Ministrul apărării      Pavel Voicu 
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Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 
PLANUL    

de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de licenţă (ciclul I)                                                                                     

pentru anul de studii 2019-2020   
      

 

                                                                                

Denumirea domeniului 

general de studiu 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

Total 

admiteri 

(col.4 + 

col.5) 

Inclusiv învățămîntul: Сandidaţi 

din 

raioanele 

de est (din 

col.3) 

cu frecvență cu 

frecvenţă  

redusă 

 

1 2 3 4 5 6 

TOTAL   4906 4696 210 262 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII 

ȘI CERCETĂRII – total 

3976 3777 199 222 

Ştiințe ale educației  011 1214 1074 140 45 

            

Arte  021 163 163   10 

            

Științe umanistice 022 51 47 4 1 

            

Filologie 023 90 85 5   

            

Științe sociale și 

comportamentale  

031 120 110 10 8 

            

Jurnalism și informare  032 55 55   7 

            

Științe administrative  040 25 25     

            

Științe economice 041 169 169   19 

            

Drept  042 50 50   2 

            

Științe chimice  050 75 65 10 1 

            

Științe biologice  051 56 56   3 

            

Științe ale mediului 052 28 28   1 

            

Științe fizice 053 43 43   3 

            

Matematică și statistică 054 30 30     

            

Tehnologii ale informației și 

comunicațiilor 

061 550 525 25 30 

            

Inginerie și activități 

inginerești  

071 717 712 5 48 

            

Tehnologii de fabricare și 

prelucrare  

072 210 210   12 
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1 2 3 4 5 6 

            

Arhitectură și construcții  073 165 165   17 

            

Științe agricole  081 5 5     

            

Silvicultură 082 5 5     

            

Științe ale sportului 100 70 70   7 

            

Servicii publice  101 40 40   2 

            

Servicii ale securității  103 30 30   4 

            

Servicii de transport  104 15 15   2 

            

            

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, 

MUNCII ȘI PROTECȚIEI 

SOCIALE – total 

  405 405   25 

Sănătate  091 405 405   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     
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1 2 3 4 5 6 

            

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 Hotărîrea Guvernului nr. 

 
PLANUL 

de admitere, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de master (ciclul II) 

pentru anul de studii 2019-2020 

         

Denumirea autorității/instituției publice 

Numărul absolvenților 

studiilor de licență în 

anul 2019 

Total admiteri 

TOTAL 

inclusiv: 

12 201 2 876 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  11 136 2 692 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului  

777 109 

Ministerul Afacerilor Interne  236 60 

Ministerul Apărării  52 15 
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Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 
PLANUL 

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

și secundariat clinic pentru anul de studii 2019-2020 

            

Denumirea 

autorității/instituției publice 

Codul 

domeniului 

general de 

studiu 

Numărul absolvenților 

studiilor superioare 

integrate 

în anul 2019 

Total admiteri  

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

Sănătate: 

 

091 

 

 

 

Studii de rezidenţiat 

 
 635 453 

Secundariat clinic 

 
 28 10 
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Anexa nr. 4 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 
PLANUL 

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

de învățămînt superior a cetăţenilor străini pentru anul de studii 2019-2020 

 

Denumirea ciclului de studii superioare Total admiteri  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 

Învățămînt superior – total 200 

din care:  

Ciclul I – studii superioare de licenţă 155 

Ciclul II – studii superioare de master 45 

 

 



Notă informativă

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a 

cadrelor de specialitate, cu finanţare de la bugetul de stat, în instituţiile de învăţământ superior,

pentru anul de studii 2019-2020

Condiţiile care au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Proiectul hotărârii în cauză este elaborat întru executarea art.85, alin. (2), art.139, lit. g) din 

Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, potrivit cărora, Guvernul aprobă planul (comanda de stat) 

de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare de la bugetul de stat în învăţământul superior.

La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de următoarele aspecte:

- necesităţile pieţii forţei de muncă, constatate în urma analizei prognozei pieţei muncii pe 

anul 2019, elaborată de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

- propunerile ministerelor de resort şi instituţiilor de învăţământ superior din subordine;

- rezultatele admiterii la studii în anul de studii 2018-2019.

Principalele prevederi ale proiectului

Conform proiectului hotărârii Guvernului, se propune aprobarea, prin anexele 1-4, a planurilor 

de admitere cu finanţare bugetară în învăţământul superior la studii superioare de licenţă (ciclul I), 

studii superioare de maşter (ciclul II), studii de rezidenţiat şi secundariat clinic, precum şi a 

cetăţenilor străini.

1. în învăţământul superior, ciclul I -  licenţă (anexa nr.l), planul de admitere este elaborat 

în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul 

superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017.

în acest an, pentru ciclul I se propune aprobarea Planului de admitere pe domenii generale de 

studiu pentru a oferi posibilitate universităţilor să înmatriculeze în funcţie de solicitările candidaţilor, 

dar şi să poată forma grupe academice, conform legislaţiei în vigoare.

1. Astfel, comanda de stat pentru ciclul I -  studii superioare de licenţă prevede admiterea Ia 

26 de domenii generale de studiu a 4906 de persoane, număr de locuri bugetare la nivelul anului 

precedent. Totodată, în conformitate cu cerinţele pieţii muncii, dar şi rezultatele admiterii la studii în 

anul de studii 2018-2019, Comanda de stat susţine prioritar domeniile: Ştiinţe ale Educaţiei, 

Inginerie, TIC, Ştiinţe agricole, Medicină,

în context, comanda de stat pentru celelalte ministere: Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi al Mediului, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Apărării -  rămâne Ia nivelul anului precedent.

2. La studii superioare de maşter (ciclul II), potrivit anexei nr. 2, se prevede admiterea a 2 

876 de persoane, număr identic cu acel din anul trecut pentru Ministerul Educaţiei, Culturii şi



Cercetării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi al Mediului, Ministerul Apărării, 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne; numărul 

absolvenţilor studiilor de licenţă în anul 2019 fiind de 12 201 persoane (mai mult cu 1670 de 

persoane comparativ cu anul precedent).

3. La studii de rezidenţiat şi secundariat clinic (anexa nr.3), se prevede admiterea a 453 

persoane la nivelul anului precedent, condiţionată de necesitatea asigurării obiectivului stipulat în 

alineatul (5) art. 121 din Codul educaţiei, privind organizarea studiilor de rezidenţiat pentru formarea 

profesională obligatorie a medicilor şi farmaciştilor pe specialităţi.

4. Pentru onorarea obligaţiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale

încheiate cu diferite ţări, precum şi reieşind din rezultatele admiterii în sesiunea 2018, în anexa nr. 4 

la proiectul hotărârii se planifică 200 de locuri bugetare pentru adm iterea la studii a cetăţenilor 

străini, inclusiv 155 persoane - la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi 45 de persoane la studii 

superioare de maşter (ciclul II), pentru a motiva studenţii străini să continue studiile universitare în 

Republica Moldova. ^

Fundam entarea economico-financiară ' ' '

Proiectul se încadrează în limita mijloacelor financiare planificate în acest scop. Potrivit 

punctului 2 din proiectul hotărârii, ministerele de resort vor asigura înmatricularea Ia studii în limitele 

planurilor de admitere prevăzute de acest proiect şi a alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop.

Concomitent, conform art. 79 lit. d) din Codul Educaţiei, ministerele de resort vor distribui 

locurile cu finanţare bugetară, strict ţinându-se cont de criteriile specifice profilului instituţiilor de 

învăţământ. De menţionat că, potrivit datelor SIME, în anul 2019, vor absolvi liceele din republică 11 

108 de persoane, suplimentar, cca 3000 de absolvenţi de colegii, deţinători ai diplomei de BAC.

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actelor 

normative care trebuie elaborate sau modificate. Implementarea prevederilor prezentului proiect 

nu va necesita modificarea altor acte normative.

Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ţinându-se cont 

de propunerile corespunzătoare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi al Mediului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Apărării, instituţiilor de învăţământ superior, Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă, şi urmează a fi 

plasat pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării www.mecc,gov.md. la 

rubrica: Transparenţa decizionaiă. / /  /

Doina Usaci, tel.: 022 233213

M inistru Liliana Nicolaescu-Onofrei
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