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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea art. 134 din Codul educației  

al Republicii Moldova nr. 152/2014 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea art. 134 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.    /2020 

 

AVIZ  

la proiectul de lege pentru modificarea art. 134 din Codul educației  

al Republicii Moldova nr. 152/2014 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea art. 134 din 

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 209 din 28 mai 2020) de către domnul Vladimir Bolea, deputat în 

Parlament, și comunică următoarele.  

Proiectul de lege prevede extinderea de către Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării a posibilității de repartizare în câmpul muncii a absolvenților care 

și-au făcut studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă, a celor care au 

studiat pe locuri cu taxă de studii, precum și a absolvenților instituțiilor de 

învățământ din străinătate. 

 Guvernul apreciază intenția drept una binevenită, totodată evidențiază 

faptul că, la rândul său, prin actele sale normative, deja a extins posibilitatea de 

repartizare în câmpul muncii pentru categoriile de absolvenți ai programelor de 

studii superioare și profesionale tehnice în domeniul Educație, în funcție de 

necesitățile statului. 

Astfel, Regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi 

evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea cadrelor 

didactice tinere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/2015, prevede 

indemnizația de 120 mii de lei (câte 40 mii lei anual) pentru absolvenții 

programelor de studii superioare și de 96 mii de lei (câte 32 mii lei anual) pentru 

absolvenții programelor de studii profesionale tehnice. Totodată, actul normativ 

enunțat supra reglementează și extinderea perioadei de angajare, prin repartizare 

de către minister, a tinerilor specialiști: nu doar în anul absolvirii, dar în primii 

trei ani după absolvirea instituției de învățământ. 

Conex, Hotărârea Guvernului nr. 923/2001 cu privire la plasarea în câmpul 

muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior şi profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat prevede repartizarea în câmpul 

muncii, în funcție de necesitățile statului, a absolvenților programelor din 

domeniul Educație, indiferent de forma de învățământ și forma de finanțare a 

studiilor. Astfel, absolvenții programelor de studii superioare și profesionale 

tehnice postsecundare și postsecundare nonterțiare acreditate care au studiat cu 

frecvență redusă și în baza taxei de studii, la cerere, pot fi repartizați în câmpul 

muncii și beneficia de indemnizație. De asemenea, accentuăm că absolvenții 

repartizați în câmpul muncii de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

beneficiază de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ, 

consumul de energie termică și electrică. 
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De asemenea, menționăm că absolvenții instituțiilor de învățământ din 

străinătate, cetățeni ai Republicii Moldova, deținători ai unui act de studii 

echivalent, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea 

actelor de studii şi calificărilor din cadrul ministerului, în baza  acordurilor 

bilaterale dintre Republica Moldova și alte state, în modul stabilit de acordurile 

interstatale, sunt repartizați la cererea acestora de către Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării în câmpul muncii, beneficiind de drepturile și obligațiile 

care rezultă conform actelor normative. 

În contextul celor expuse, Guvernul susține de principiu inițiativa 

legislativă, în limitele mijloacelor bugetare alocate în acest scop anual și 

determinate de necesarul de cadre didactice în învățământul general.  

În consecință, propunem expunerea reglementărilor normative ale 

alineatului (5) al articolului 134 din Codul educației al Republicii Moldova 

nr. 152/2014 după cum urmează: 

„(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic 

din țară ai programelor acreditate în domeniul general de studii Educație sau 

domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul 

de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, precum și 

absolvenții programelor respective din instituțiile de învățământ din străinătate 

acreditate în condițiile legii, încadrați în instituțiile de învățământ prin repartizare 

de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării beneficiază, în primii trei ani 

de activitate didactică, de indemnizații în modul stabilit de Guvern.” 

 

 


