
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat  

pentru anul academic 2017-2018 

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

 

În temeiul art. III alin.(2) din Legea nr.190 din 21 septembrie 2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 364-370, art.624) și art. 151 din Legea bugetului de stat 

pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Se aprobă Planul de admitere la postdoctorat pentru anul academic  

2017-2018 (conform anexei). 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Vasile Bîtca  

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Stela Grigoraş 

 

Ministerul finanțelor     Octavian Armașu  
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                 Anexă  

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                            2017 

 

PLAN DE ADMITERE 

la postdoctorat pentru anul academic 2017-2018 

 
Nr. 

crt. 

Instituţia cu 

activitate de 

postdoctorat 

Cifrul şi denumirea 

specialităţii ştiinţifice 

Număr de locuri 

buget contract 

 

1 2 3 4 5 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

Instituții de învățămînt superior publice 

10  

1. Academia de Studii 

Economice a Moldovei 

521.03. Economie şi 

management în domeniul de 

activitate 

1  

522.01. Finanțe  1  

2. Universitatea 

Pedagogică de 

Stat ,,Ion Creangă” din 

Chişinău 

511.02. Psihologia dezvoltării și 

psihologia educațională 

1  

533.01. Pedagogie universitară      1  

3. Universitatea Tehnică 

a Moldovei 

122.03. Modelare, metode 

matematice, produse program 

1  

4. Universitatea de Stat 

din Moldova 

111.04. Geometrie și topologie 1  

522.01.  Finanțe 1  

622.01.  Literatură română 1  

5. Institutul de Științe ale 

Educației 
511.03.  Psihologie socială 1 

 

6. Institutul de Relații 

Internaționale din 

Moldova 

561.01. Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

politice 

 

 

562.01. Teoria și metodologia 

relațiilor internaționale și a 

diplomației  

 

1 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

Instituții de învățămînt superior private 
 

25 

1. Universitatea de Studii 

Politice și Economice 

Europene ,,Constantin 

Stere” 

521.03.  Economie și 

management în domeniul de 

activitate 

 1 

522.01.  Finanțe  1 

551.01. Teoria generală a 

dreptului 

 1 

552.01.  Drept constituțional  1 

553.02.  Dreptul afacerilor  1 

554.01.  Drept penal și 

execuțional penal 

 1 

554.03.  Drept procesual penal  1 

561.01.  Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

 1 
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1 2 3 4 5 

politice 

2. Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova 

511.03.  Psihologie socială  1 

521.02.  Economie mondială; 

relații economice internaționale 

 2 

521.03.  Economie și 

management în domeniul de 

activitate 

 2 

522.01. Finanțe  1 

522.02.  Contabilitate; audit; 

analiză economică 

 1 

551.01. Teoria generală a 

dreptului 

 1 

552.01. Drept constituțional  1 

552.02. Drept administrativ  1 

554.01.  Drept penal și 

execuțional penal  

 1 

554.04. Criminalistică, expertiză 

judiciară, investigații operative 

 1 

562.01. Teoria și metodologia 

relațiilor internaționale și a 

diplomației 

 1 

611.02. Istoria românilor (pe 

perioade) 

 1 

621.01. Lingvistică generală; 

filosofia limbajului; 

psiholingvistică; lingvistică 

informatizată (cu specificarea 

limbii, după caz) 

 1 

3. Universitatea de Studii 

Europene din Moldova 

554.01. Drept penal și 

execuțional penal 

 1 

554.03. Drept procesual penal  1 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI MEDIULUI 
2 

 

1. Institutul Științifico-

Practic de Horticultură 

și Tehnologii 

Alimentare 

253.01. Tehnologia produselor 

alimentare de origine vegetală 

(cu specificarea produselor și 

procedeelor) 

1  

253.03. Tehnologia băuturilor 

alcoolice și nealcoolice 

1  

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI 

SOCIALE 

4 1 

1. Universitatea de Stat 

de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” 

321.16.  Otorinolaringologie 1  

321.18.  Ortopedie şi 

traumatologie 

1  

331.01. Epidemiologie 1  

2. Institutul de  

Oncologic  

321.20.  Oncologie și 

radioterapie 

1  

3. Institutul de 

Neurologie și 

321.21.  Neurochirurgie  1 
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1 2 3 4 5 

Neurochirurgie 

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI 7  

1. Institutul de Zoologie  165.02. Zoologie  1  

165.03. Ihtiologie 1  

2. Institutul de Istorie  611.01. Istoria Moldovei (pe 

perioade) 

1  

611.02. Istoria românilor (pe 

perioade) 

1  

631.02. Filosofie istorică 1  

3. Institutul de Chimie  143.04. Chimie bioorganică, 

chimia compușilor naturali și 

fiziologic activi 

1  

4. Universitatea 

Academiei de Știinţe a 

Moldovei 

622.04.  Folcloristică 1  

TOTAL 23 26 

 
 



Notă informativă

Cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018

Argument. în contextul reformării şi restructurării organelor administraţiei publice centrale, 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a preluat de la Academia de Ştiinţe a Moldovei

prin postdoctorat este o prioritate naţională, care se regăseşte în toate documentele de politici şi

Aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 190 din 21.09.2017, 

publicată la 20 octombrie 2017, prin care se redactează şi completează Codul cu privire la ştiinţă şi 

inovare nr. 259 din 15,07.2004 a condiţionat realizarea şi promovarea proiectului planului de 

admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018 conform prevederilor Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea programelor de postdoctorat (provizoriu), cu prezentarea 

propunerilor pentru planul de admitere din partea ministerelor ce au în subordine instituţii şi 

organizaţii în care se realizează stagii de cercetare postdoctorală.

Esenţa proiectului. în baza propunerilor prezentate de instituţiile cu activitate de pregătire a 

cadrelor ştiinţifice din republică a fost elaborat Planul de admitere la postdoctorat pentru anul 

academic 2017-2018.

Pentru a evita situaţiile când, după înmatriculare, apar probleme cu desemnarea 

conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici şi a temelor pentru tezele de doctor habilitat, instituţiilor 

respective li s-a recomandat să se asigure de faptul că, instituţia este abilitată cu dreptul de pregătire 

a cadrelor ştiiinţifice la specialităţile propuse, ţinînd cont de faptul că ca temele de cercetare să 

corespundă direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

în demersurile instituţiilor cu activitate de doctorat/postdoctorat, în total au fost solicitate 60 

locuri, din care -  34 în instituţiile de stat, cu finanţare bugetară, inclusiv 7 locuri în institutele AŞM 

şi 26 în bază de contract, preponderent, în instituţiile de drept privat.

Reieşind din recomandările Ministerului Finanţelor ca numărul de locuri la buget să nu 

depăşească cifra anului precedent, Planul a fost ajustat la 23 locuri cu finanţare bugetară şi 26 în bază 

de contract.

Argumentare financiară. Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de 

admitere la postdoctorat se încadrează în limita bugetului aprobat.

Impactul proiectului. Aprobarea planului de admitere la postdoctorat va contribui la 

formarea cadrelor ştiinţifice de calificare superioară, întru asigurarea necesităţilor pieţei muncii şi a 

mediului de cercetare.

prerogativele administrării domeniului cercetare ştiinţifică şi inovare. Pregătirea cadrelor ştiinţifice

planurile de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din domeniul cercetării 

ş inovării.

Ministru
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