
 

Proiect 

 

G U V E R N U L  R E P U B L I C I I  M O L D O V A 

 

 

H O T Ă R Î R E Nr.______  

 

din _________________ 2019 

mun. Chișinău  

 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr .70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual  

 

În temeiul prevederilor pct. 113 subpct.1) din Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare 

a exporturilor pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 511/2016 și art. 6 lit. h) 

din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, Guvernul  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr.27-32, art.80) se modifică după cum urmează: 

1) în dispozitivul hotărârii: 

a) la punctul 1, cuvintele „se anexează” se substituie cu cuvintele „conform anexei nr. 1”; 

b) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:  

„11. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din 

bugetul de stat pentru susținerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământul 

dual, conform anexei nr. 4; 

2) în Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin 

învățămînt dual, anexa nr. 1 la Hotărîre: 

a) punctul 11 se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins: 

„11) asigură secretariatul Consiliului de administrare a mijloacelor financiare.”; 

b) punctul 86 se completează cu textul „și sunt pasibile compensării din bugetul de stat, în 

proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare.”; 

c) se completează cu punctul 861 cu următorul cuprins:  

„861. Modalitatea de compensare este prevăzută de Regulamentul privind mecanismul de utilizare a 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea 

instruirii ucenicilor prin învățământul dual (anexa nr. 4 la prezentul Regulament).”  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1002/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea 

investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri 

de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.372-384, art.1086). 

 

Anexa nr. 4  

la Hotărîrea Guvernului  

nr.70 din 22 ianuarie 2018 

  

REGULAMENT 

privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat  

pentru susţinerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățămîntul dual 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 



1. Prezentul Regulament reglementează mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate 

din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici prin compensarea unor cheltuieli pentru 

organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională tehnică prin 

învățământul dual, în scopul creării de noi locuri de muncă în economia națională.  

2. Coordonarea procesului de administrare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat 

pentru susţinerea agenților economici (în continuare – mijloace financiare alocate) prin compensarea 

unor cheltuieli pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare 

profesională tehnică prin învățământul dual se realizează de către Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, prin intermediul Consiliului de administrare a mijloacelor financiare alocate (în 

continuare – Consiliu) și Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (în continuare – Camera 

de Comerț și Industrie). 

3. Sunt pasibile compensării din contul mijloacelor financiare alocate numai cheltuielile 

agenților economici suportate pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de 

formare profesională tehnică prin învățământul dual (în continuare – cheltuieli suportate), determinate 

și aprobate în conformitate cu prezentul Regulament. 

4. Consiliul este organul colegial, care administrează mijloacele financiare alocate și exercită 

următoarele atribuții: 

1) examinează Raportul de conformare a agenților economici cerințelor pentru compensarea 

cheltuielilor suportate, elaborat de Camera de Comerț și Industrie; 

2) aprobă, în baza raportului menționat la subpct.1), lista agenților economici admiși pentru 

compensarea cheltuielilor suportate, care va include cel puțin următorii indicatori: denumirea agentului 

economic, codul IDNO, adresa juridică, activitatea de bază conform Clasificatorului Activităților din 

Economia Moldovei (CAEM-2), activitatea de bază efectivă, tipul și valoarea cheltuielilor suportate și 

a celor admise pentru compensare; 

3) examinează și prezintă Cancelariei de Stat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

primirii de la Camera de Comerț, Raportul anual cu privire la utilizarea mijloacelor financiare alocate 

din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin 

învățământul dual; 

4) adoptă orice altă hotărîre privind administrarea eficientă a procesului de utilizare a 

mijloacelor financiare alocate pentru compensarea cheltuielilor suportate; 

5) administrează mijloacele financiare alocate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîrii 

în scopul modernizării tehnologice a procesului de instruire în învățămînt dual.  

5. Consiliul va fi constituit din 5 membri, care se desemnează pe perioadă nedeterminată. 

Componența nominală a membrilor Consiliului se stabilește prin ordinul ministrului economiei și 

infrastructurii și include: un reprezentant al Cancelariei de Stat, doi reprezentanți ai Ministerului 

Economiei și Infrastructurii, un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și un 

reprezentant al Ministerului Finanțelor. Funcția de președinte al Consiliului este exercitată de un 

membru al Consiliului, reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, desemnat prin ordinul 

ministrului economiei și infrastructurii. 

6. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuții:  

1) coordonează activitatea Consiliului; 

2) asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului; 

3) convoacă şedinţelor Consiliului; 

4) prezidează şedinţele Consiliului. 

7. Membrii Consiliului participă personal la şedinţele acestuia și au dreptul de acces la orice 

informație necesară pentru realizarea atribuțiilor, respectând principiul confidențialității şi prevederile 

legislaţiei în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. 

8. Consiliul  se convoacă după necesitate la inițiativa președintelui consiliului. Şedinţa 

Consiliului este deliberativă în prezența a cel puțin 3 (trei) membri. Înştiinţarea în scris privind 

desfăşurarea şedinţelor Consiliului (în care se indică: data, timpul şi locul desfăşurării acestora, ordinea 

de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original, fax sau e-mail) de 

către secretarul Consiliului  tuturor membrilor Consiliului cu cel puțin 5 zile lucrătoare pînă la data 

desfăşurării şedinţei. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinţei care nu a avut 

loc, se convoacă şedinţa repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informaţi despre şedinţa 

repetată cu cel puţin 2 zile lucrătoare pînă la data şedinţei. 



9. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la ședință. 

10. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu 

subiectele examinate în cadrul şedinţei, informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului, lista 

membrilor prezenţi şi absenţi, a altor participanţi la şedinţă, luările de cuvînt din cadrul şedinţei, 

rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi. Procesele-verbale sunt semnate de către toţi membrii 

prezenţi la şedinţa Consiliului și se contrasemnează de către secretar. 

11. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt executate de secretarul Consiliului. Funcția de 

secretar al Consiliului este exercitată de un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie, care este 

desemnat prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii. 

12. Secretarul Consiliului are următoarele sarcini: 

1) informează membrii Consiliului despre ședințele Consiliului, în conformitate cu prezentul 

Regulament;  

2) pregătește materialele necesare pentru ședințele Consiliului; 

3) întocmește procesul-verbal al ședinței Consiliului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

de la data ședinței; 

4) primește cererile agenților economici privind compensarea cheltuielilor suportate; 

5) păstrează documentele Consiliului. 

13. Activitatea în calitate de membru și secretar al Consiliului nu se remunerează. 

14. Camera de Comerț și Industrie este responsabilă de activități de suport și monitorizare a 

învăţămîntului dual, conform pct. 10 din Regulamentul cu privire la organizarea programelor de 

formare profesională tehnică prin învățămînt dual, și în sensul prezentului Regulament exercită 

următoarele atribuții: 

1) examinează cererile agenților economici pentru compensarea cheltuielilor suportate, în 

conformitate cu procedura stabilită de prezentul Regulament; 

2) elaborează și prezintă Consiliului Raportul de conformare a agenților economici cerințelor 

pentru compensarea cheltuielilor suportate; 

3) elaborează și prezintă Consiliului spre examinare, până la sfârșitul anului în curs, Raport 

anual cu privire la utilizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea 

agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământul dual; 

4) asigură transferul mijloacelor financiare alocate către agenții economici din lista agenților 

economici admiși pentru compensarea cheltuielilor suportate, aprobată de Consiliu; 

5) ține registrul agenților economici care au beneficiat de mijloace financiare alocate pentru 

compensarea cheltuielilor suportate; 

6) efectuează, la solicitarea Consiliului, alte analize și evaluări economico-financiare 

referitoare la cheltuielile eligibile pentru compensare suportate de agenții economici care au depus 

cerere de compensare. 

15. Cheltuielile suportate de Camera de Comerț și Industrie în scopul exercitării atribuțiilor 

prevăzute la pct.14, sunt acoperite din contul mijloacelor financiare alocate și nu vor depăși 3% din 

valoarea mijloacelor financiare alocate și valorificate anual pentru compensarea cheltuielilor suportate. 

Cuantumul exact al cheltuielilor suportate de Camera de Comerț și Industrie și acoperite din contul 

mijloacelor financiare alocate se aprobă de Consiliu, concomitent cu aprobarea hotărîrii de compensare 

a cheltuielilor suportate. 

  

 

II. CONDIŢIILE, MODUL ŞI PROCEDURA DE UTILIZARE  

A MIJLOACELOR FINANCIARE ALOCATE 

16. Mijloacele financiare alocate sînt utilizate numai pentru compensarea cheltuielilor 

suportate de agenții economici, care la data depunerii cererii de compensare: 

1) nu au restanțe la bugetul public național; 

2) nu se află în procedură de insolvabilitate sau de lichidare. 

17. Pentru fiecare agent economic din lista agenților economici admiși pentru compensare se 

compensează 50% din valoarea următoarelor cheltuielilor suportate: 

1) salariu de bază lunar al ucenicului (fără adaosuri şi sporuri), dar nu mai mult de 30% din 

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; 



2) salariu de bază lunar al maistrului-instructor în producție, care a instruit ucenicii, dar nu 

mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real. În cadrul unui program de 

formare profesională prin învățămînt dual, numărul de ucenici îndrumați concomitent de către un 

maistru-instructor în producție este de cel puțin 15 ucenici. 

3) taxa de studii achitată de agentul economic către instituția de învățământ profesional 

tehnic/centru de formare profesională tehnică unde se instruiește prin învățământul dual angajatul-

ucenic al său, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real.  

18. Sînt compensate numai cheltuielile suportate pentru instruirea ucenicului în cadrul unei 

instituții de învățămînt profesional tehnic și/sau centre de formare profesională care implementează 

programe de formare profesională tehnică prin învățîmînt dual autorizate și/sau acreditate, pentru 

profesiile incluse în programele de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED) și 

postsecundară (nivelul 4 ISCED) prin învățămînt dual a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic 

și/sau centrelor de formare profesională. Prioritate au profesiile din domeniile care înregistrează cel 

mai mare deficit de personal pe piaţa forţei de muncă a Republicii Moldova și sunt în conformitate cu 

prioritățile de dezvoltare economică sectorială, stabilite de Consiliu în baza consultărilor cu ministerele 

de resort. Deficitul de personal pe piața forței de muncă este stabilit în baza statisticilor Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova.   

19. Se compensează cheltuielile suportate pentru fiecare ucenic instruit în învățământul dual, 

după cum urmează:  

1) în cadrul programelor de formare profesională tehnică cu durata de 1 an, sunt compensate 

cheltuielile suportate pentru instruirea ucenicului care a absolvit și s-a angajat la agentul economic 

care a beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate, în baza unui contract de muncă pe o durată 

de cel puțin 1 an; 

2) în cadrul programelor de formare profesională tehnică cu durata de 2 ani, sunt 

compensate cheltuielile suportate: 

a) pentru instruirea ucenicului care a absolvit primul an de studii; 

b) pentru instruirea ucenicului care a absolvit al doilea an de studii și s-a angajat la 

agentul economic care a beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate, în baza unui contract de 

muncă pe o durată de cel puțin 1 an.  

20. Cererea agentului economic pentru compensarea cheltuielilor suportate se depune în scris 

la secretarul Consiliului, după absolvirea de către ucenic a anului de studiu, dar nu mai tîrziu de data 

de 30 septembrie a anului în care a absolvit ucenicul. La cerere se anexează următoarele documente: 

1) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridic; 

2) adresa juridică; 

3) certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat 

de autoritățile competențe; 

4) datele bancare; 

5) descrierea activităților de bază desfășurate (cu anexarea ultimei situații financiare și a 

raportului de audit, în condițiile în care activitatea agentului economic a fost auditată de un audit 

extern),  a productivității muncii prin prisma indicatorilor economici relevanți, a locurilor de muncă 

care vor fi create prin angajarea ucenicilor după absolvire; 

6) informația detaliată privind cheltuielile suportate pentru care se solicită compensare 

(tipul, și valoarea separată a cheltuielilor suportate, divizate pe fiecare ucenic și maistru-instructor în 

producție care a instruit ucenicii, perioada suportării cheltuielilor, descrierea succintă a lor, copia 

rapoartelor/dărilor de seamă prezentate organelor de resort, inclusiv dovada prezentării lor, privind 

calculul din salariul ucenicului și maistrului-instructor în producție a impozitului pe venit, 

contribuțiilor de asigurări sociale, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, documentele 

bancare care ar servi dovadă pentru confirmarea cheltuielilor suportate; 

7) copia Acordului de cooperare cu instituția de învățămînt profesional tehnic și/sau centrul 

de formare profesională care implementează programe de formare profesională tehnică prin învățămînt 

dual; 

8) copia contractului de ucenicie încheiat cu fiecare ucenic și maistru-instructor în producție.  

21. Se examinează în mod prioritar cererile agentului economic privind cheltuielile suportate 

pentru profesiile din domeniile care au prioritate și/sau există un deficit de personal (cadre) pe piața 



forței de muncă din Republica Moldova. După epuizarea unor asemenea cereri și în cazul în care există 

mijloace financiare alocate disponibile, se examinează și celelalte cereri, în ordinea parvenirii acestora. 

22. În cazul în care mijloacele financiare alocate nu sînt suficiente pentru acoperirea 

cheltuielilor suportate de toţi agenții economici solicitanți, prioritate au proiectele economice care 

presupun cea mai mare productivitate a muncii. În cazul în care productivitatea muncii este similară 

la mai multe proiecte, compensarea cheltuielilor suportate se efectuează proporțional. 

23. Cererea agentului economic este examinată de către Camera de Comerț și Industrie, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data prevăzută la pct.17. Lista aprobată de Consiliu a agenților 

economici admiși pentru compensarea cheltuielilor suportate, se publică pe pagina web a Camerei de 

Comerț și Industrie. 

24. Transferul către agenții economici a mijloacelor financiare pentru compensarea 

cheltuielilor suportate se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării de către 

Consiliu a listei agenților economici admiși pentru compensarea cheltuielilor suportate. 

25. Anual, în cadrul procesului de elaborare a bugetului de stat pe anul următor, Consiliul 

înaintează propuneri în adresa Ministerului Finanțelor referitor la mărimea alocaţiilor din bugetul de 

stat pentru susţinerea agenților economici prin compensarea unor cheltuieli pentru organizarea 

procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională tehnică prin învățământul 

dual, în scopul creării de noi locuri de muncă în economia națională.  

 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                                    Maia SANDU 

     

 

 

Contrasemnează: 

 

    

Ministrul economiei și infrastructurii                                     Vadim Brînzan 

 

Ministrul educației, culturii și cercetarii                        Liliana Nicolaescu-Onofrei                     

 

Ministrul finanțelor                                                                   Natalia Gavrilița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de 

formare profesională tehnică prin învățămînt dual   

  

I. Denumirea autorului 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.70/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin 

învățămînt dual a fost elaborat în vederea armonizării cadrului normativ existent prin crearea unui 

cadru normativ unitar în ceea ce privește aplicarea sistemului de învățămînt dual în Republica 

Moldova.  

Potrivit pct. 113 subpct. 1) din Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a 

exporturilor pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 511/2016, introducerea 

unui sistem de măsuri încurajatoare pentru instruirea angajaților ar soluționa problemele identificate 

în ceea ce privește forța de muncă calificată necesară pentru sectoarele prioritare. Astfel, în anul 2014, 

în scopul susținerii investitorilor care creează noi locuri de muncă a fost elaborat Regulamentul privind 

mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea 

investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi 

locuri de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1002/2014. Este de specificat faptul că, acest 

mecanism de susținere a investitorilor care creează noi locuri de muncă este atribuit sistemului dual 

de învățămînt și prevede pregătirea forței de muncă calificate, pe măsura necesităților angajatorilor 

locali, dar și a investitorilor străini, și presupune că pe parcursul studiilor, elevii instituțiilor de 

învățământ profesional tehnic primesc instruiri teoretice și practice atît în cadrul instituției, cît și la 

investitorul/agentul economic partener, în condiții reale de muncă și cu achitarea lunară a unui salariu 

de ucenicie. Drept urmare, Regulamentul în cauză prevedea posibilitatea și modalitatea compensării 

în proporție de 50 % din cheltuielile suportate de investitori pentru instruirea fiecărui angajat. 

Este de menționat faptul că, la aplicarea acestui mecanism au fost depistate unele lacune ale 

cadrului normativ, și anume: 

i) aspecte legate de noțiunea de investitor, or, învățământul dual tratează investitorul drept 

agent economic - potențial angajator și element indispensabil în sistemul învățământului 

dual. Astfel, odată ce învățământul dual este considerată soluția pentru forța de muncă 

calificată necesară economiei reale, orice agent economic care corespunde cerințelor 

obligatorii stabilite în documentele normative poate fi beneficiar al compensației. 

ii) cheltuielile suportate de către investitori care pot fi compensate prin acest mecanism, or, 

unele cheltuieli ale agentului economic legate de organizarea și desfășurarea 

învăţămîntului dual sunt deja deductibile din punct de vedere fiscal. 

iii) lipsa cadrului normativ care ar reglementa organizarea și desfășurarea învățământului 

dual în vederea asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare al acestuia. Din 

acest motiv, agenții economici care implementau programe de studii în învățămînt dual 

interpretau diferit conceptul sistemului de învățămînt dual.   

Drept rezultat, pornind de la interesul sporit al agenților economici pentru participarea la 

programele de studii în învățămînt dual, pentru asigurarea funcționalității eficiente a învăţămîntului 

dual și pentru a elimina riscurile diferitelor interpretări din partea agenților economici privind 

aplicarea  învățământului dual, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat Regulamentul cu 

privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 70/2018, care stabilește modul de organizare şi desfășurare a programelor 

de formare profesională tehnică prin învățămînt dual. 



Prin urmare, odată cu aprobarea unui cadru normativ complet, clar și previzibil în ceea ce privește 

sistemul învăţămîntului dual s-a conturat și necesitatea ajustării prevederilor HG nr. 1002/2014, or, 

acestea nu corespund în totalitate cadrului normativ primar care reglementează învățământul dual.  

Astfel, în urma unei analize complexe, pentru eliminarea lacunelor şi imperfecțiunilor cadrului 

normativ actual și asigurarea unui cadru normativ unitar, precum și pentru a evita dublarea și 

suprapunerea de norme s-a decis ajustarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea investitorilor în vederea pregătirii 

și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă și aprobarea acestuia 

sub forma unei noi Anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual. Or, pentru a 

pune în aplicare mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru 

susținerea investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea 

de noi locuri de muncă este nevoie de a te conforma prevederilor HG nr. 70/2018.  

Astfel, în vederea unificării cadrului legal și excluderii prevederilor confuze și contradictorii, 

precum și în scopul evitării interpretărilor privind aplicarea mecanismului de compensare a 

cheltuielilor suportate de agenții economici pentru instruirea angajaților prin intermediul 

învăţămîntului dual, Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate 

din bugetul de stat pentru susținerea investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului 

(cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă a fost revizuit și adus în concordanță cu 

prevederile cadrului normativ primar care reglementează modul de desfășurare a învăţămîntului dual.  

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi  

Proiectul conține dispoziții esențiale în ceea ce privește mecanismul de utilizare a mijloacelor 

financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici prin compensarea unor 

cheltuieli pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare 

profesională tehnică prin învățământul dual, în scopul creării de noi locuri de muncă în economia 

națională.  

Astfel, coordonarea procesului de administrare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de 

stat pentru susţinerea agenților economici prin compensarea unor cheltuieli pentru organizarea 

procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională tehnică prin învățământul 

dual se realizează de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin intermediul Consiliului de 

administrare a mijloacelor financiare alocate (în continuare – Consiliu) și Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova. 

Prin urmare, prin prezentul proiect se stabilește modul de organizare a activității Consiliului, cu 

stabilirea expresă a atribuțiilor acestuia. Astfel, Consiliul va avea sarcina să: i) examineze Raportul 

de conformare a agenților economici cerințelor pentru compensarea cheltuielilor suportate, elaborat 

de Camera de Comerț și Industrie; ii) aprobe lista agenților economici admiși pentru compensarea 

cheltuielilor suportate; iii) prezinte Cancelariei de Stat, Raportul anual cu privire la utilizarea 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea 

instruirii ucenicilor prin învățământul dual; iv) adopte orice altă hotărîre privind administrarea 

eficientă a procesului de utilizare a mijloacelor financiare alocate pentru compensarea cheltuielilor 

suportate; precum și v) administreze mijloacele financiare alocate pînă la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărîrii în scopul modernizării tehnologice a procesului de instruire în învățămînt dual.  

În partea ce ține de administrarea mijloacelor financiare alocate pînă la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărîrii, menționăm că, anterior Colegiului de Inginerie din or. Strășeni, i-au fost alocate 

mijloace financiare în mărime de 10 mil. lei  pentru dezvoltarea sistemului dual de instruire. Astfel, 

procesul de utilizare a mijloacelor financiare alocate urmează a fi coordonat și monitorizat în 

continuare de către Consiliu. 

Conform pct. 10 din Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională 

tehnică prin învățămînt dual, aprobat prin HG nr. 70/2018, Camera de Comerț și Industrie a Republicii 

Moldova este responsabilă de activități de suport și monitorizare a învăţămîntului dual. În acest sens, 

se propune ca funcția de secretariat al Consiliului să fie exercitată de către un reprezentant al Camerei 

de Comerț și Industrie. Astfel, Camera de Comerț și Industrie va exercita următoarele atribuții: 

1) examinează cererile agenților economici pentru compensarea cheltuielilor suportate, în 

conformitate cu procedura stabilită de Regulament; 



2) elaborează și prezintă Consiliului Raportul de conformare a agenților economici cerințelor 

pentru compensarea cheltuielilor suportate; 

3) elaborează și prezintă Consiliului spre examinare, până la sfârșitul anului în curs, Raport 

anual cu privire la utilizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru 

susţinerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământul dual; 

4) asigură transferul mijloacelor financiare alocate către agenții economici din lista agenților 

economici admiși pentru compensarea cheltuielilor suportate, aprobată de Consiliu; 

5) ține registrul agenților economici care au beneficiat de mijloace financiare alocate pentru 

compensarea cheltuielilor suportate; 

6) efectuează, la solicitarea Consiliului, alte analize și evaluări economico-financiare referitoare 

la cheltuielile eligibile pentru compensare suportate de agenții economici care au depus 

cerere de compensare. 

La fel, prin intermediul proiectului se propun modificări și completări în ceea ce privește 

condițiile, modul și procedura de utilizare a mijloacelor financiare alocate. Astfel, pentru fiecare agent 

economic din lista agenților economici admiși pentru compensarea se va compensa 50% din valoarea 

următoarelor cheltuielilor suportate: 

1) salariu de bază lunar al ucenicului (fără adaosuri şi sporuri), dar nu mai mult de 30% din 

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; 

2) salariu de bază lunar al maistrului-instructor în producție, care a instruit ucenicii, dar nu mai 

mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real. În cadrul unui program de 

formare profesională prin învățămînt dual, numărul de ucenici îndrumați concomitent de către 

un maistru-instructor în producție este de cel puțin 15 ucenici; 

3) taxa de studii achitată de agentul economic către instituția de învățământ profesional 

tehnic/centru de formare profesională tehnică unde se instruiește prin învățământul dual 

angajatul-ucenic al său, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în 

sectorul real.  

Atragem atenția asupra faptului că, mijloacele financiare alocate vor fi utilizate numai pentru 

compensarea cheltuielilor suportate de agenții economici eligibili și care la data depunerii cererii de 

compensare i) nu au restanțe la bugetul public național și ii) nu se află în procedură de insolvabilitate 

sau de lichidare. Totodată, cadrul normativ primar care reglementează sistemul învăţămîntului dual 

stipulează faptul că sunt compensate numai cheltuielile suportate pentru instruirea ucenicului în cadrul 

unei instituții de învățămînt profesional tehnic și/sau centru de formare profesională care 

implementează programe de formare profesională tehnică prin învățîmînt dual autorizate și/sau 

acreditate, și doar pentru profesiile incluse în programele de formare profesională tehnică prin 

învățămînt dual a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și/sau centrelor de formare 

profesională. Prioritate au profesiile solicitate de agenții economici din domeniul industriei, 

energeticii, electronicii și comunicațiilor şi alte domenii în care există un deficit de personal pe piaţa 

forţei de muncă a Republicii Moldova. 

Totodată, prezentul proiect conține prevederi exacte și în ceea ce privește procesul de 

compensare a cheltuielilor suportate pentru fiecare ucenic instruit în învățământul dual. Acest 

mecanism a fost stabilit în vederea stimulării părților antrenate în procesul învăţămîntului dual, 

precum și pentru a eficientiza resursele bugetare alocate în acest sens și a admite compensarea 

cheltuielilor doar pentru ucenicii care finalizează studiile și se angajează la agentul economic care i-a 

oferit instruirea practică. Astfel, se compensează cheltuielile suportate pentru fiecare ucenic instruit 

în învățământul dual, după cum urmează:  

1) în cadrul programelor de formare profesională tehnică cu durata de 1 an, sunt compensate 

cheltuielile suportate pentru instruirea ucenicului care a absolvit și s-a angajat la agentul economic 

care a beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate, în baza unui contract de muncă pe o durată 

de cel puțin 1 an; 

2) în cadrul programelor de formare profesională tehnică cu durata de 2 ani, sunt compensate 

cheltuielile suportate: 

a. pentru instruirea ucenicului care a absolvit primul an de studii; 

b. pentru instruirea ucenicului care a absolvit al doilea an de studii și s-a angajat la agentul 

economic care a beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate, în baza unui contract de 

muncă pe o durată de cel puțin 1 an.  



Cererea agentului economic pentru compensarea cheltuielilor suportate se va depune în scris la 

secretarul Consiliului, după absolvirea de către ucenic a anului de studiu, dar nu mai tîrziu de data de 

30 septembrie a anului în care a absolvit ucenicul.  

Modalitatea și termenul de examinare a cererilor este prevăzută de Regulament, iar lista aprobată 

de Consiliu a agenților economici admiși pentru compensarea cheltuielilor suportate va fi  publicată 

pe pagina web a Camerei de Comerț și Industrie.  

IV. Fundamentarea economico-financiară  

Mijloacele financiare necesare pentru punerea în aplicare a proiectului dat sunt aprobate prin 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Totodată, în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) sunt 

prevăzute mijloace financiare pentru acțiunea respectivă în mărime de 10 mil. lei anual pînă în anul 

2022. 

În acest sens, a fost făcută și o analiză a gradului de acoperire a compensării cheltuielilor agenților 

economici care își instruiesc personalul prin învățămînt dual, reieșind din mijloacele financiare alocate 

anual și cheltuielile care pot fi compensate. Astfel, conform criteriilor de eligibilitate suma alocată 

anul din bugetul de stat ar putea acoperi compensarea cheltuielilor pentru instruirea a circa 350 de 

ucenici per an.  

În urma analizei cost-beneficiu s-a constatat faptul că, lipsa personalului calificat în sectoarele 

prioritare poate fi ameliorată și ulterior soluționată prin pregătirea anuală a unui număr de specialiști 

calificați prin intermediul învăţămîntului dual. Specialiștii astfel pregătiți vor deține nu doar cunoștințe 

teoretice, acumulate la instituția de învățîmînt, dar și competente practice, obținute la agentul 

economic, în procesul de lucru la utilajele și echipamente moderne, puse la dispoziție de acesta, sub 

supravegherea maiștrilor-instructori. În acest sens, anual urmează a fi acoperite costurile a cca 723 de 

ucenici, 70 % dintre aceștia fiind instruiți în baza programelor de formare profesională tehnică cu 

perioada de 1 an și angajați, ulterior, la agentul economic care a asigurat instruirea. Prin urmare, anual 

prin intermediul acestui instrument urmează a fi create cca 506 locuri noi de muncă fiind angajați 

tineri specialiști bine calificați care lipsesc pe piața muncii. 

V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de Hotărîre a Guvernului nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative.  

VI. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii 

(www.mei.gov.md), la compartimentul „Transparenţă”, subcompartimentul „Transparența 

decizională”, rubrica „Anunţuri privind consultările publice”. 

VII. Constatările altor expertize 

În scopul asigurării principiului transparenţei decizionale şi respectării intereselor societăţii şi 

drepturilor întreprinzătorilor, conform Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de reglementare a 

activității de întreprinzător și Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare 

a eficienței actului de reglementare (Hotărîrea Guvernului nr. 1230/2006), a fost elaborată Analiza 

impactului de reglementare la proiectul de hotărîre de Guvern propus, care urmează a fi examinată în 

cadrul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (se 

anexează). 
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Componentele analizei impactului de reglementare 

1. Stabilirea complexității analizei impactului de reglementare 

 

Criteriul Punctajul 

(de la 1 la 3) 

Nivelul de interes public faţă de intervenția propusă 2 

Gradul de inovație al intervenției propuse 1 

Mărimea potenţialelor impacturi ale inițiativei propuse 2 

TOTAL 5 

 

Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit: 

Nivelul de interes public faţă de intervenția propusă este apreciat ca fiind de 

interes public mediu, argumentat prin faptul, că intervenția preconizată este 

corespunzătoar unor grupuri sociale distincte, restrînse, referindu-se în special: a) la 

agenții economici care vor solicita beneficierea de subvenționarea cheltuielilor pentru 

organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională 

tehnică prin învățământul și b) unor grupuri de persoane fizice – ucenici, prin creșterea 

calificării lor și asigurării unui loc de muncă. Obiectivul fiind - creării de noi locuri 

de muncă calificate în economia națională. 

Gradul de inovaţie al intervenției propuse este apreciat ca fiind unul mic, 

deoarece se preconizează că proiectul vine cu unele ajustări a mecanismele de bază 

existente în prezent stabilite în Regulamentul privind mecanismul de utilizare a 

mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea investitorilor în 

vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi 

locuri de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1002/2014.  

mailto:tatiana.pirgari@mei.gov.md


Mărimea potențialelor impacturi ale inițiativei propuse este apreciat ca fiind una 

de importanţă medie, având în vedere că prevederile proiectului au impact pozitiv 

asupra economiei naționale, prin stimularea creării de locuri de muncă și creșterea 

performanței forței de muncă agenților economici care își instruiesc personalul prin 

intermediul învăţămîntului dual. 

2. Definirea problemei 

Reducerea nivelului de ocupare a forței de muncă și deficitul de forță de muncă 

calificată, ceea ce are ca efect creșterea numărului de locuri de muncă vacante în 

economie (conform statisticilor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă) 

reprezintă problema de bază identificată și care urmează a fi soluționată parțial prin 

prisma intervenției preconizate, descrisă în prezentul document de analiză de impact. 

Aceste aspecte denotă repercusiuni și asupra cadrului macroeconomic național, prin 

impact indirect asupra reducerii veniturilor totale ale gospodăriilor casnice generate 

în economia națională, diminuării cererii agregate și, respectiv, a consumului final 

național. Ca efect, impactul social este iminet, fiind reflectat prin reducerea nivelului 

de trai al populației. 

Prin urmare, intervenția preconizată reprezintă unui din instrumentele identificate 

care ar contribui la soluționarea problemelor menționate.  

Argumentele de rigoare, care relevă problema deficitului forței de muncă în 

economia națională rezultă din următoarele constatări. 

 

Statistici generale privind ocuparea forței de muncă 

 

 Populaţia ocupată în a.2018 a constituit 1252,2 mii persoane, fiind în creștere 

față de nivelul anului 2017 (1207,5 mii). 

 Circa 42% din polulația țării este ocupată. Republica Moldova înregistrează cea 

mai mică rată de ocupare din EU și țările din regiune. Conform politicilor UE 

o rată de ocupare de 50% este cosiderată un risc mare pentru economia țării. 

 Ponderea populației ocupate informal înregistrează o tendință crescătoare. 

Circa 39% din populația ocupată este ocupată informal (lucrător pe cont 

propriu, angajare neoficială, angajați în gospodării casnice pentru consum 

propriu). În ultimii 5 ani, numărul personelor ocupate informal a crescut cu 

circa 30%. Această situație reduce ponderea angajărilor formale (în bază de 

contract). În aceste condiții se dezvoltă fenomenul „muncii la negru” și „salariul 

în plic”. 

 



 
 

 Numărul locurilor vacante înregistrează o tendință crescătore1. Astfel, numărul 

locurilor vacante la 31.12.2018 a costituit 10,7 mii persoane, în creștere de circa 

2 ori față de situația la 31.12.2014. Față de începutul anului current, ritmurile 

de creștere a locurilor vacante înregistrează ritmuri esențiale de creștere. La 

data de 27.05.2019 s-au înregistrat 12,4 mii locuri vacante, în creștere cu circa 

16% față de începutul anului current. 

 Populația în limitele vîrstei de muncă (oferta potențială a forței de muncă) 

înregistrează o tendință descrescătoare. Astfel, în ultimii 10 ani (2009-2018) 

numărul populației în limitele vîrstei de muncă (16 ani-vîrsta de pensionare) s-

a redus cu peste 92 mii persoane sau circa 9,2 mii persoane pe an. Ceee ce 

reprezintă aproximativ o valoare similar numărului de locuri vacante 

înregistrate.  

 Din cele menționate se constată o reducere lentă a ofertei forței de muncă, pe 

fundalul unei creșteri a cererii de forță de muncă.  

 Reducerea ofertei de forță de muncă este generate de probleme demografice, 

migrație masivă a forței de muncă tinere și calificate. Declinul demografic face 

ca tot mai puțini tineri să intre pe piața muncii. În ultimii ani se observă o 

tendință de creștere a persoanelor plecate peste hotare la lucru. Acest fenomen 

s-a intensificat în special în anul 2018, cînd numărul de persoane plecate peste 

hotare la lucru a crescut cu circa 11% față de anul 2017 (cea mai mare rată de 

creștere din ultimii 4 ani). 

 Ca efect al reducerii ofertei forței de muncă, se constată o reducere a numărului 

de șomeri (38 mii persoane în 2018). Astfel, în anul 2018 rata șomajului a 

înregistrat minime istorice (3% în anul 2018).   

 
 

 

Efectele statisticilor asupra disponibilului de forței de muncă 

                                                           
1 conform datelor statistice ale Agenției de Ocupare a Forâei de Muncă (http://anofm.md/news/2019/09/24). 

http://anofm.md/news/2019/09/24


 

 Creșterea ocupării informale a populației în vîrstă de muncă, accelerarea exodul 

de forță de muncă, în special calificată, va genera probleme esențiale pentru 

economia națională în următorii ani.  

 Riscul major care se identifică în următorii ani, este generat de continuarea 

exodului de foță de muncă, în special, în țările din regiune (Romania, Polonia), 

care la rândul lor se confruntă cu deficite enorme de forță de muncă. Cea mai 

mare absorbție a forței de muncă din Republica Moldova se așteaptă în 

România.  

 

Astfel, conform unui studiu realizat de Frames & Train Your Brain pe un 

eșantion de 250 de companii din diverse domenii din România, opinia generală 

a angajatorilor este că integrarea muncitorilor străini reprezintă o soluție pentru 

dezechilibrele de pe piaţa muncii, în condițiile în care reîntoarcerea românilor 

din străinătate este pusă sub semnul îndoielii. Dincolo de atragerea de muncitori 

fără studii, respondenții au declarat, în cadrul interviurilor telefonice, că 

România poate suplini lipsa specialiştilor români din sectoarele cu deficit de 

forţă de muncă printr-o politică de atragere şi încurajare a stabilirii în ţară 

a imigranţilor înalt calificaţi din ţări terţe, precum Republica Moldova sau 

din țările africane, francofone, arată rezultatele barometrului. Constatându-se 

că bariera lingvistică este principala cauză de atragere a imigranților din țările 

africate, forța de muncă din Republica Moldova a fost observată ca cea mai 

potrivită oportunitate de atragere. 

 Conform analizei datelor obţinute în cadrul unor studii, competenţele 

insuficiente ale angajaţilor împiedică activitatea întreprinderilor moldovenești. 

În perioada 2015-2016, cel mai mare număr de persoane au fost angajate în 

domeniul vânzărilor și prestării de servicii, unde sunt solicitaţi lucrători cu un 

nivel mediu de calificare (40% din noile angajari). Incapacitatea de a găsi 

personal suficient de calificat este indicată de către angajatori drept principala 

cauză a deficitului de forță de muncă. 

 Reducerea ofertei de forță de muncă, în special cea calificată, denotă impactul 

nefaste asupra economiei naționale. 

 Ca rezultat se înregistrează o contradicție: reducerea productivității muncii 

(eficiența muncii), valorii adăugate în economie și creșterea costului forței de 

muncă (angajatorii sunt nevoiți să majoreze salariile). 

 În aceste condiții, atractivitatea investițiilor străine directe se reduce. 

 

De asemene, existența vidului legislativ în ceea ce privește aplicabilitatea 

mecanismului de compensare a cheltuielilor suportate de agenții economici pentru 

instruirea angajaților prin intermediul învăţămîntului dual, afectează esențial 

utilizarea instrumentului identificat de soluționare a problemelor observate. 

Astfel, în anul 2014, în scopul susținerii investitorilor care creează noi locuri de 

muncă a fost elaborat Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor 

financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea investitorilor în vederea 

pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de 



muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1002/2014. Este de specificat faptul că, 

acest mecanism de susținere a investitorilor care creează noi locuri de muncă este 

atribuit sistemului dual de învățămînt și prevede pregătirea forței de muncă calificate, 

pe măsura necesităților angajatorilor locali, dar și a investitorilor străini, și presupune 

că pe parcursul studiilor, elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic primesc 

instruiri teoretice și practice atît în cadrul instituției, cît și la investitorul/agentul 

economic partener, în condiții reale de muncă și cu achitarea lunară a unui salariu de 

ucenicie. Drept urmare, Regulamentul în cauză prevede posibilitatea și modalitatea 

compensării în proporție de 50% din cheltuielile suportate de investitori pentru 

instruirea fiecărui angajat. 

Este de menționat faptul că, la aplicarea acestui mecanism au fost depistate unele 

lacune ale cadrului normativ, și anume: 

iv) aspecte legate de noțiunea de investitor, or, învățământul dual tratează 

investitorul drept agent economic - potențial angajator și element 

indispensabil în sistemul învățământului dual. Astfel, odată ce 

învățământul dual este considerată soluția pentru forța de muncă calificată 

necesară economiei reale, orice agent economic care corespunde cerințelor 

obligatorii stabilite în documentele normative poate fi beneficiar al 

compensației. 

v) cheltuielile suportate de către investitori care pot fi compensate prin acest 

mecanism, or, unele cheltuieli ale agentului economic legate de 

organizarea și desfășurarea învăţămîntului dual sunt deja deductibile din 

punct de vedere fiscal. 

vi) lipsa cadrului normativ care ar reglementa organizarea și desfășurarea 

învățământului dual în vederea asigurării condițiilor necesare pentru buna 

desfășurare al acestuia. Din acest motiv, agenții economici care 

implementau programe de studii în învățămînt dual interpretau diferit 

conceptul sistemului de învățămînt dual.   

Drept rezultat, pornind de la interesul sporit al agenților economici pentru 

participarea la programele de studii în învățămînt dual, pentru asigurarea 

funcționalității eficiente a învăţămîntului dual și pentru a elimina riscurile diferitelor 

interpretări din partea agenților economici privind aplicarea învățământului dual, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat Regulamentul cu privire la 

organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 70/2018, care stabilește modul de organizare şi 

desfășurare a programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual. 

Prin urmare, odată cu aprobarea unui cadru normativ complet, clar și previzibil 

în ceea ce privește sistemul învăţămîntului dual s-a conturat și necesitatea ajustării 

prevederilor HG nr. 1002/2014, or, acestea nu corespund în totalitate cadrului 

normativ primar care reglementează învățământul dual.  

Astfel, în urma unei analize complexe, pentru eliminarea lacunelor 

şi imperfecțiunilor cadrului normativ actual și asigurarea unui cadru normativ unitar, 

precum și pentru a evita dublarea și suprapunerea de norme se consideră imperios 

ajustarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare 

alocate din bugetul de stat pentru susținerea investitorilor în vederea pregătirii și 

instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă și 

aprobarea acestuia sub forma unei noi Anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 70/2018 



pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare 

profesională tehnică prin învățămînt dual. Or, pentru a pune în aplicare mecanismul 

de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea 

investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu 

crearea de noi locuri de muncă este nevoie de a te conforma prevederilor HG nr. 

70/2018. 

Astfel, în vederea unificării cadrului legal și excluderii prevederilor confuze și 

contradictorii, precum și în scopul evitării interpretărilor privind aplicarea 

mecanismului de compensare a cheltuielilor suportate de agenții economici pentru 

instruirea angajaților prin intermediul învăţămîntului dual, Regulamentul privind 

mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru 

susținerea investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în 

legătură cu crearea de noi locuri de muncă va fi revizuit și adus în concordanță cu 

prevederile cadrului normativ primar care reglementează modul de desfășurare a 

învăţămîntului dual. 

În consecință, cele menționate mai sus au constituit temeiul de elaborare a 

prezentului proiect propus spre examinare și avizare. 

3. Stabilirea obiectivelor 

 Asigurarea unui cadru normativ unitar privind aplicarea sistemului de 

învățămînt dual în Republica Moldova; 

 Determinarea cheltuielilor suportate de agenții economici pentru instruirea 

angajaților prin intermediul învăţămîntului dual care pot fi compensate prin 

intermediul acestui mecanism; 

 Stabilirea unui proces de compensarea a cheltuielilor suportate de agenții 

economici viabil și bine determinat. 

4. Identificarea opţiunilor 

Opțiunile propuse sunt următoarele: 

- opţiunea I – a nu face nimic, a lăsa lucrurile aşa cum sunt; 

- opţiunea II – aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr .70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual. 

5. Analiza şi compararea opţiunilor 

OPŢIUNEA: 

I. „A nu face nimic”.  

Lipsa intervenției din partea statului va permite interpretarea și aplicarea eronată 

a mecanismului de compensare a cheltuielilor suportate de agenții economici pentru 

instruirea angajaților prin intermediul învăţămîntului dual. 

II. „Aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr .70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 

programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual” (recomandată).  

Proiectul propus vine să ajusteze cadrul legal existent prin crearea unui cadru 

normativ unitar în ceea ce privește aplicarea sistemului de învățămînt dual în 

Republica Moldova.  

Aducerea în concordanță a actelor normative va avea următoarele efecte 

benefice: 

-  eliminarea lacunelor şi imperfecțiunilor cadrului normativ actual; 

-  evitarea dublării prevederilor cadrului normativ și suprapunerii de norme;  



-  crearea unui cadru normativ unitar; 

-  elaborarea unui act normativ complex și explicit; 

-  asigurarea funcționalității eficiente a învăţămîntului dual;  

-  aplicarea corectă a mecanismului de compensare a cheltuielilor suportate de 

agenții economici pentru instruirea angajaților prin intermediul învăţămîntului dual. 

 

Proiectul conține dispoziții esențiale în ceea ce privește mecanismul de utilizare 

a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților 

economici prin compensarea unor cheltuieli pentru organizarea procesului de 

instruire a ucenicilor în programele de formare profesională tehnică prin învățământul 

dual, în scopul creării de noi locuri de muncă în economia națională.  

Astfel, coordonarea procesului de administrare a mijloacelor financiare alocate 

din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici prin compensarea unor 

cheltuieli pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de 

formare profesională tehnică prin învățământul dual se realizează de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, prin intermediul Consiliului de administrare a 

mijloacelor financiare alocate (în continuare – Consiliu) și Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova. 

Totodată, prin prezentul proiect se stabilește modul de organizare a activității 

Consiliului, cu stabilirea expresă a atribuțiilor acestuia. Astfel, Consiliul va avea 

sarcina să: (i) examineze Raportul de conformare a agenților economici cerințelor 

pentru compensarea cheltuielilor suportate, elaborat de Camera de Comerț și 

Industrie; (ii) aprobe lista agenților economici admiși pentru compensarea 

cheltuielilor suportate; (iii) prezinte Cancelariei de Stat, Raportul anual cu privire la 

utilizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților 

economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământul dual; (iv) adopte orice 

altă hotărîre privind administrarea eficientă a procesului de utilizare a mijloacelor 

financiare alocate pentru compensarea cheltuielilor suportate; precum și (v) 

administreze mijloacele financiare alocate pînă la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărîrii în scopul modernizării tehnologice a procesului de instruire în învățămînt 

dual.  

În partea ce ține de administrarea mijloacelor financiare alocate pînă la intrarea 

în vigoare a prezentei hotărîrii, menționăm că, anterior Colegiului de Inginerie din or. 

Strășeni, i-au fost alocate mijloace financiare în mărime de 10 mil. lei pentru 

dezvoltarea sistemului dual de instruire. Astfel, procesul de utilizare a mijloacelor 

financiare alocate urmează a fi coordonat și monitorizat în continuare de către 

Consiliu. 

Conform pct. 10 din Regulamentul cu privire la organizarea programelor de 

formare profesională tehnică prin învățămînt dual, aprobat prin HG nr. 70/2018, 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este responsabilă de activități 

de suport și monitorizare a învăţămîntului dual. În acest sens, se propune ca funcția 

de secretariat al Consiliului să fie exercitată de către un reprezentant al Camerei de 

Comerț și Industrie. Astfel, Camera de Comerț și Industrie va exercita următoarele 

atribuții: 

7) examinează cererile agenților economici pentru compensarea cheltuielilor 

suportate, în conformitate cu procedura stabilită de Regulament; 



8) elaborează și prezintă Consiliului Raportul de conformare a agenților 

economici cerințelor pentru compensarea cheltuielilor suportate; 

9) elaborează și prezintă Consiliului spre examinare, până la sfârșitul anului în 

curs, Raport anual cu privire la utilizarea mijloacelor financiare alocate din 

bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea instruirii 

ucenicilor prin învățământul dual; 

10) asigură transferul mijloacelor financiare alocate către agenții economici 

din lista agenților economici admiși pentru compensarea cheltuielilor 

suportate, aprobată de Consiliu; 

11) ține registrul agenților economici care au beneficiat de mijloace 

financiare alocate pentru compensarea cheltuielilor suportate; 

12) efectuează, la solicitarea Consiliului, alte analize și evaluări economico-

financiare referitoare la cheltuielile eligibile pentru compensare suportate de 

agenții economici care au depus cerere de compensare. 

 

La fel, prin intermediul proiectului se propun modificări și completări în ceea ce 

privește condițiile, modul și procedura de utilizare a mijloacelor financiare alocate. 

Astfel, pentru fiecare agent economic din lista agenților economici admiși pentru 

compensarea se va compensa 50% din valoarea următoarelor cheltuielilor suportate: 

1) salariu de bază lunar al ucenicului (fără adaosuri şi sporuri), dar nu mai mult 

de 30% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; 

2) salariu de bază lunar al maistrului-instructor în producție, care a instruit 

ucenicii, dar nu mai mult de cuantumul minim garantat al unui salariu în sectorul real. 

În cadrul unui program de formare profesională prin învățămînt dual, numărul de 

ucenici îndrumați concomitent de către un maistru-instructor în producție este de cel 

puțin 15 ucenici; 

3) taxa de studii achitată de agentul economic către instituția de învățământ 

profesional tehnic/centru de formare profesională tehnică unde se instruiește prin 

învățământul dual angajatul-ucenic al său, dar nu mai mult de cuantumul minim 

garantat al unui salariu în sectorul real.  

Este important de specificat faptul că, mijloacele financiare alocate vor fi utilizate 

numai pentru compensarea cheltuielilor suportate de agenții economici eligibili și 

care la data depunerii cererii de compensare i) nu au restanțe la bugetul public național 

și ii) nu se află în procedură de insolvabilitate sau de lichidare. Totodată, cadrul 

normativ primar care reglementează sistemul învăţămîntului dual stipulează faptul că 

sunt compensate numai cheltuielile suportate pentru instruirea ucenicului în cadrul 

unei instituții de învățămînt profesional tehnic și/sau centru de formare profesională 

care implementează programe de formare profesională tehnică prin învățîmînt dual 

autorizate și/sau acreditate, și doar pentru profesiile incluse în programele de formare 

profesională tehnică prin învățămînt dual a instituțiilor de învățămînt profesional 

tehnic și/sau centrelor de formare profesională. Prioritate vor avea profesiile din 

domeniile care înregistrează cel mai mare deficit de personal pe piaţa forţei de muncă 

a Republicii Moldova și sunt în conformitate cu prioritățile de dezvoltare economică 

sectorială, stabilite de Consiliu, în baza consultărilor cu ministerele de resort. 

Deficitul de personal pe piața forței de muncă este stabilit în baza statisticilor Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova.   



Relevant este și faptul că, prezentul proiect conține prevederi exacte și în ceea ce 

privește procesul de compensare a cheltuielilor suportate pentru fiecare ucenic instruit 

în învățământul dual. Acest mecanism a fost stabilit în vederea stimulării părților 

antrenate în procesul învăţămîntului dual, precum și pentru a eficientiza resursele 

bugetare alocate în acest sens și a admite compensarea cheltuielilor doar pentru 

ucenicii care finalizează studiile și se angajează la agentul economic care i-a oferit 

instruirea practică. Astfel, se compensează cheltuielile suportate pentru fiecare ucenic 

instruit în învățământul dual, după următoarele criterii: 

3) în cadrul programelor de formare profesională tehnică cu durata de 1 an, 

sunt compensate cheltuielile suportate pentru instruirea ucenicului care a absolvit și 

s-a angajat la agentul economic care a beneficiat de compensarea cheltuielilor 

suportate, în baza unui contract de muncă pe o durată de cel puțin 1 an; 

4) în cadrul programelor de formare profesională tehnică cu durata de 2 ani, 

sunt compensate cheltuielile suportate: 

a. pentru instruirea ucenicului care a absolvit primul an de studii; 

b. pentru instruirea ucenicului care a absolvit al doilea an de studii și s-a 

angajat la agentul economic care a beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate, 

în baza unui contract de muncă pe o durată de cel puțin 1 an.  

Cererea agentului economic pentru compensarea cheltuielilor suportate se va 

depune în scris la secretarul Consiliului, după absolvirea de către ucenic a anului de 

studiu, dar nu mai tîrziu de data de 30 septembrie a anului în care a absolvit ucenicul. 

Se vor examina în mod prioritar cererile agentului economic privind cheltuielile 

suportate pentru profesiile din domeniile care au prioritate și/sau există un deficit de 

personal (cadre) pe piața forței de muncă din Republica Moldova, iar după epuizarea 

unor asemenea cereri și în cazul în care există mijloace financiare alocate disponibile, 

se examinează și celelalte cereri, în ordinea parvenirii acestora. În cazul în care 

mijloacele financiare alocate nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor 

suportate de toţi agenții economici solicitanți, prioritate au proiectele economice care 

presupun cea mai mare productivitate a muncii, iar în situația în care productivitatea 

muncii este similară la mai multe proiecte, compensarea cheltuielilor suportate se 

efectuează proporțional. 

Modalitatea și termenul de examinare a cererilor este prevăzută de Regulament, 

iar lista aprobată de Consiliu a agenților economici admiși pentru compensarea 

cheltuielilor suportate va fi  publicată pe pagina web a Camerei de Comerț și Industrie. 

 

Mijloacele financiare necesare pentru punerea în aplicare a proiectului dat. 

Conform Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru această acțiune 

sunt prevăzute mijloace financiare în mărime de 10 mil. lei anual pînă în anul 2022, 

pentru anul 2019 aceastea au fost aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 

2019.  

În acest sens, a fost făcută și o analiză a gradului de acoperire a compensării 

cheltuielilor agenților economici care își instruiesc personalul prin învățămînt dual, 

reieșind din mijloacele financiare alocate anual și cheltuielile care pot fi compensate. 

Astfel, conform criteriilor de eligibilitate suma alocată anul din bugetul de stat (10 

mil lei) ar putea acoperi compensarea cheltuielilor pentru instruirea a circa 700 de 

ucenici per an, ceea ce constituie 82% din ucenicii încadrați în învățământul dual, sau 

circa 5.4% din absolvenții instituțiilor profesional tehnice (scoli profesionale si 



colegii), fiind angajați, ulterior, în proporție de 70% la agentul economic care a 

asigurat instruirea. În medie, din fiecare instituție de învățământ vor fin acoperite 

costurile pentru circa 9-10 ucenici (in condițiile in care participa la program 50% din 

instituțiile de învățământ) (esimările de rigoare sunt prezentate în anexă) 

.În urma analizei cost-beneficiu s-a constatat faptul că, lipsa personalului calificat 

în sectoarele prioritare poate fi ameliorată și ulterior soluționată prin pregătirea anuală 

a unui număr de specialiști calificați prin intermediul învăţămîntului dual. Specialiștii 

astfel pregătiți vor deține nu doar cunoștințe teoretice, acumulate la instituția de 

învățîmînt, dar și competente practice, obținute la agentul economic, în procesul de 

lucru la utilajele și echipamente moderne, puse la dispoziție de acesta, sub 

supravegherea maiștrilor-instructori.  

Prin urmare, anual prin intermediul acestui instrument se preconizează crearea a 

cca 500 locuri noi de muncă, fiind angajați tineri specialiști bine calificați care lipsesc 

pe piața muncii. 

 
 

6. Implementarea și monitorizarea (se completează pentru analiza 

complexă) 

7. Consultarea 

Determinarea grupurilor de interese. 

Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr 

.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de 

formare profesională tehnică prin învățămînt dual a fost elaborat de către Ministerul 

Economiei și Infrastructurii.  

Se preconizează consultarea oficială a proiectului, precum și a Analizei 

Impactului de Reglementare asupra proiectului nominalizat, în conformitate cu 

legislația în vigoare, sub formă de avizări ale acestora și organizarea dezbaterilor pe 

marginea obiecțiilor în cadrul ședințelor publice, cu autoritățile publice centrale de 

specialitate, organele de stat abilitate și cu reprezentanții sectorului privat. 

Proiectul urmează a fi transmis spre consultare următoarelor autorități publice – 

Cancelaria de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor, 

Camera de Comerţ și Industrie. 

Totodată, acesta urmează a fi: (i) prezentat în cadrul Grupului de lucru al 

Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, (ii) supus 

expertizei anticorupție a Centrului Național Anticorupție și  (iii) expertizei juridice a 

Ministerului Justiției.  

Comentariile, obiecţiile şi propunerile părţilor consultate, inclusiv a societății 

civile și sectorului privat vor fi analizate şi luate în consideraţie la îmbunătăţirea 

proiectului şi analizei impactului de reglementare. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Anexa 

 

 
 

Compensarea cheltuielilor prin învățămîntul dual

Salariul minim in sectorul real in 2019 2,775

Persoane instruite/ucenici 723 Calcul impozit pe venit

Salariul mediu lunar ucenic, lei/lunar 2,500 1,850 Scutirea personala 24,000

Salariul mediu anual ucenic, lei 30,000 Venit anual impozabil pina la CAS si PAM 6,000

Fondul de salarii 21,689,451 CAS 360

Contributii asigurari sociale PJ 3,904,101 18% PAM 1,350

Contributii asigurari sociale PF 1,301,367 6% Venit anual impozabil 4,290

Prime asigurari medicale oblig 976,025 4.5%

Impozit pe venit 372,191 12% Beneficiile Bugetului de Stat

Total intrări BPN 6,553,685 Indicatori bugetari 1 an 2 an

Venituri în Bugetul de stat, lei 6,553,685 5242947.7

Subventii stat 9,700,000 fără chelt pentru CC industrie Cheltuieli din Bugetul de stat, lei 10,000,000 0

Sold anual al Bugetului de Stat -3,446,315 5,242,948

TS - taxa de studii

Efectiv

Compensare 

costuri cu TS

Compensare 

costuri/pers

Compensare 

costuri fara TS

Nr de ucenici intr-o grupa 15 Grup 15 pers Fara Grup de 15 pers

Salariul mediu lunar ucenic, lei/lunar 2,500 12,488 833 12,488

Salariul maistru, lei/luna 8,000 2,775 2,775

Taxa de studii 12,000 1,892 105

Total 17,155 937 15,263

Raportul ch salariului maistru/ch ucenic+taxa de studii 19.3% 22.2%

Abs in baza de contract 24%

Absolv instruiti in baza de contract prin inv dual 4.55%

Pentru 1 luna

Cu taxa de 

studii

Fra taxa de 

studii

Cheltuieli fara salariul maistrului 937 833

Cheltuieli salariul maistrului 181 185

Total 1,118 1,018

Pentru 12 luni

Cu taxa de 

studii

Fra taxa de 

studii

Cheltuieli fara salariul maistrului 11,246 9,990

Cheltuieli salariul maistrului 2,170 2,220

Total costuri 13,417 12,210

Subventii de 9,700,000 Lei

Pentru 12 luni

Cu taxa de 

studii

Fra taxa de 

studii

Nr de ucenici pentru care se acopera costurile din BS 723 794 -9%

Nr de absolventi/finalizeaza anul de studiu (2018) 14,771 14,771

Ponderea absolventilor cu costuri acoperite din BS prin compensare 4.9% 5.4%

Nr de ucenici incadrati in invatamintul dual (2019/2020 estimat) 880 880 conform statist Cam de Comert

82% 90%

Subventii de 14,550,000 Lei

Pentru 12 luni

Cu taxa de 

studii

Fra taxa de 

studii

Nr de ucenici pentru care se acopera costurile din BS 1084 1192 -9%

Nr de absolventi/finalizeaza anul de studiu (2018) 14,771 14,771

Ponderea absolventilor cu costuri acoperite din BS 7.3% 8.1%

Mai multi studenti instruiti decit in cazul subv de 10 mil lei 50% 50%

Nr de ucenici incadrati in invatamintul dual (2019 estimat) 880 880 6%

123% 135%

Nr. de absolventi care revin la 1 inst de invatamint 166 166 11

83 83

9 10

Nr de absolventi din cadrul unei institutii de inv pentru care se 

acopera  instruiti in cadrul unei institutii de invatamint

Ponderea ucenicilor pentru care se vor acoperi costurile din BS din 

total ucenici in inv dual

Ponderea ucenicilor pentru care se vor acoperi costurile din BS din 

total ucenici in inv dual

Nr institutiilor de invatamint care vor aplica invatamintul dual 

(estim 50%)
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