Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÂRE Nr. HG486/2022
din 13.07.2022

cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în
învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat
pentru anul de studii 2022-2023
Publicat : 15.07.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 208-216 art. 551 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 82 alin. (7), 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), 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 2022-2023:
1) Planul de admitere pe domenii generale de studiu, cu finanțare de la bugetul de
stat, la studii superioare de licență (ciclul I) și studii superioare integrate pentru anul de
studii 2022-2023, 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 2022-2023, 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 2022-2023, 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 2022-2023, conform anexei nr. 4.
2. Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Apărării și Ministerul Culturii, 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 financiare 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) înmatricularea absolvenților instituțiilor de învățământ din unitățile administrativteritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender la locurile cu destinație specială
planificate pentru această categorie de candidați;
6) înmatricularea 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. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Educației și Cercetării.
4. 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 sănătății Ala Nemerenco
Ministrul afacerilor interne Ana Revenco
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi
Ministrul culturii Sergiu Prodan
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