
  
 
 

 
 

 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 
Chișinău 

 
 

Y:\200\2020\HOTĂRARI\1671\1671 - redactat (ro).docx 

Cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei 
nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2020 

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

În temeiul art. 7 lit. q) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 
1. Se acordă:  
1) Bursa de excelență a Guvernului pentru studenții-doctoranzi pe anul 

2020, conform anexei nr. 1; 
2) Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2020, 

conform anexei nr. 2. 
 
2. Bursele nominalizate vor fi achitate din mijloacele prevăzute în bugetul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru acest scop. 
 
3. Achitarea burselor pentru studenții-doctoranzi ai anului III va fi sistată 

odată cu finalizarea studiilor superioare de doctorat. 
 
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 

 
Ministrul educației, 
culturii și cercetării     Corneliu Popovici 
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Anexa nr. 1 
la Hotărârea Guvernului nr. 

 
LISTA  

studenților-doctoranzi cărora li se acordă  
Bursa de excelență a Guvernului pe anul 2020 

 
Gribincea Alexandru – specialitatea 521.02, Economie mondială; relații 

economice internaționale, anul III, Școala doctorală de 
științe economice, Universitatea de Stat din Moldova 
 
 

Gabatiuc Natalia – specialitatea 511.01, Psihologie generală, anul III, Școala 
doctorală de psihologie și științe ale educației, 
Universitatea de Stat din Moldova 
 

Iarmenco Mihaela – specialitatea 553.01, Drept civil, anul II, Școala doctorală 
în drept, științe politice și administrative, Consorțiul 
instituțiilor de învățământ dintre Academia de Studii 
Economice a Moldovei și Universitatea de Studii Politice 
și Economice Europene „Constantin Stere” 
 

Hmura Irina – specialitatea 511.02, Psihologia dezvoltării și psihologia 
educațională, anul III, Școala doctorală de psihologie, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău 
 

Dementieva Diana – specialitatea 622.03, Teoria literaturii, anul III, Școala 
doctorală științe umaniste, Consorțiul academic al 
Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (Universității 
Academiei de Științe a Moldovei) 
 

Gavriliuc Olga – specialitatea 321.05, Neurologie clinică, anul III, Școala 
doctorală în domeniul științe medicale, Consorţiul dintre 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, 
Institutul Mamei şi Copilului, Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de 
Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 
Draganiuc”, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic 
Republican „Timofei Moșneaga” 
 

Leahu Pavel – specialitatea 321.05, Neurologie clinică, anul III, Școala 
doctorală în domeniul științe medicale, Consorţiul dintre 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Agenția Naţională pentru Sănătate Publică,  
Institutul Mamei şi Copilului,  Institutul de Neurologie şi 
Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de 
Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 
Draganiuc”,  Institutul Oncologic și Spitalul Clinic 
Republican „Timofei Moșneaga” 
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Grumeza Irina – specialitatea 253.03, Tehnologia produselor alimentare de 
origine animală (cu specificarea produselor și 
procedeelor), anul III, Școala doctorală economie, finanțe 
și management (știința alimentelor, inginerie economică și 
management), Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Petco Andrei – specialitatea 242.01, Teoria mașinilor, mecatronică, anul 
II, Școala doctorală inginerie civilă (inginerie mecanică și 
civilă), Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Efremov Cristina – specialitatea 221.01, Sisteme și tehnologii energetice, anul 
II, Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și 
comunicații (știința calculatoarelor, electronică și 
energetică), Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Porubin-Schimbător 
Veronica 

– specialitatea 145.01, Chimie ecologică, anul II, Școala 
doctorală de științe chimice, Universitatea de Stat din 
Moldova 
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Anexa nr. 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 

 
LISTA  

studenților-doctoranzi cărora li se acordă  
Bursa nominală (pe domenii) pe anul 2020 

 
Bursa „Anton Ablov” 
(în chimie) 
Blonschi Vladislav 

 

 
 
– 

 
 
specialitatea 145.02, Chimie ecologică a apei, anul 
II, Școala doctorală de științe chimice, Universitatea 
de Stat din Moldova 
 

Bursa „Sergiu Rădăuțanu”  
(în fizică) 
Cazac Veronica 

 

 
 
– 

 
 
specialitatea 134.01, Fizica și tehnologia 
materialelor, anul III, Școala doctorală științe fizice, 
Consorțiul academic al Universității de Stat 
„Dimitrie Cantemir” (Universității Academiei de 
Științe a Moldovei) 
 

Bursa „Boris Matienco”  
(în biologie) 
Timuș Ion 

 

 
 
– 

 
 
specialitatea 163.04, Microbiologie, anul II, Școala 
doctorală științe biologice, Consorțiul academic al 
Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” 
(Universității Academiei de Științe a Moldovei) 
 

Bursa „Nicolae Anestiade” 
(în medicină) 
Dogot Marta 

 

 
 
– 

 
 
specialitatea 321.03, Cardiologie, anul III, Școala 
doctorală în domeniul științe medicale, Consorţiul 
dintre Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Agenția Naţională pentru 
Sănătate Publică, Institutul Mamei şi Copilului, 
Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid 
Gherman”, Institutul de Cardiologie, Institutul de 
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul 
Oncologic și Spitalul Clinic Republican „Timofei 
Moșneaga” 
 

Bursa „Dimitrie Cantemir”  
(în științe umanistice) 
Gotca Rodica 

 

 
 
– 

 
 
specialitatea 622.03, Teoria literaturii, anul II, 
Școala doctorală științe umaniste, Consorțiul 
academic al Universității de Stat „Dimitrie 
Cantemir” (Universității Academiei de Științe a 
Moldovei) 
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Bursa „Valentin Belousov”  
(în matematică) 
Bumbu Tudor 

 
 
– 

 
 
specialitatea 121.03, Programarea calculatoarelor, 
anul II, Școala doctorală matematică și știința 
informației, Consorțiul academic al Universității de 
Stat „Dimitrie Cantemir” (Universității Academiei 
de Științe a Moldovei) 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi 

Bursei nominale (pe domenii) pentru studenţi-doctoranzi, pentru anul 2020

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
In temeiul prevederilor art. 7 lit. q) al Legii nr. 136/2017, Guvernul, în vederea realizării 
funcţiilor şi atribuţiilor sale, deţine împuternicirea să instituie premii de stat şi să aprobe 
condiţiile de decernare a acestora. Totodată, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
161/2008 cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru 
studenţi-doctoranzi (cu modificările ulterioare) şi în scopul eficientizării procesului de pregătire 
a cadrelor ştiinţifice prin doctorat, al motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare- 
dezvoltare, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a elaborat şi propune spre aprobare 
proiectul Hotărârii de Guvern” cu privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei 
nominale (pe domenii) pentru studenţi-doctoranzi, pentru anul 2020”.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Prezentul proiect de Hotărâre nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
------------------------------------------------------------ --- -----------------------------------------------------*-------------------------
In conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a 
Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 161/2008 „cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe 
domenii) pentru studenţi-doctoranzi” (cu modificările ulterioare), bursele se acordă, anual, 
pentru un an calendaristic, doctoranzilor din anii 2 şi 3, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, care au realizat integral, la data respectivă, programul de pregătire avansată şi 
programul de cercetare ştiinţifică stabilit de conducătorul ştiinţific, au acumulat numărul de 
credite prevăzut în planul de învăţământ al şcolii doctorale, au obţinut performanţe academice 
deosebite şi participă activ la viaţa socială a instituţiei.
Urmare a scrisorii nr. 04/2-09/5744 din 16.10.19 şi a anunţului plasat pe pagina web oficială a 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării https://mecc.gov.md/ro, compartimentul anunţuri, 
a fost lansat apelul de depunere a dosarelor de participare la concursul Bursa de excelenţă a 
Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru studenţii-doctoranzi. Astfel, la Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost depuse 23 de dosare, din cadrul a 8 instituţii 
organizatoare de studii superioare de doctorat: Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat ’’Dimitrie Cantemir”, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie ’’Nicolae Testemiţanu, Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene "Constantin Stere", Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din 
Chişinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Academia ’’Ştefan cel Mare” a 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
Dosarele candidaţilor au fost evaluate de către 5 grupuri de experţi, constituite de Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării prin Ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării nr. 1562 
din 02.12.2019. în scopul examinării dosarelor şi selectării candidaţilor pentru obţinerea Bursei 
de excelenţă şi Bursei nominale, experţii au fost selectaţi conform domeniului ştiinţific şi
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programelor de doctorat pentru care au existat aplicaţii din cadrul secţiilor ştiinţifice ale 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi 
Cercetare, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, precum şi ai tinerilor cercetători din 
Republica Moldova (scrisoarea nr. 04/2-09/0562 din 14.11.2019).
In rezultatul procesului de evaluare şi în baza proceselor verbale ale grupurilor de experţi pe 
domenii, s-a constatat:
La domeniul 1. Ştiinţe ale naturii au fost depuse 5 dosare, dintre care: 1 dosar îndeplineşte 
cerinţele pentru Bursa de excelenţă a Guvernului; 4 dosare corespund cerinţelor pentru Bursa 
nominală, pe domenii (propunerea grupului de experţi vizează bursa „Anton Ablov” pentru 
unul dintre dosare, „Sergiu Rădăuţanu" pentru cel de-al doilea, Boris Matienco” pentru cel 
de-al treilea dosar şf’Valentin Belousov-” pentru cel de-al patrulea dosar).
La domeniul 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii au fost înaintate 4 dosare, dintre care: 3 dosare 
îndeplinesc cerinţele pentru Bursa de excelenţă a Guvernului, iar I dosar nu este eligibil.
La domeniul 3. Ştiinţe medicale au fost depuse 5 dosare, dintre care: 2 dosar îndeplinesc 
cerinţele pentru Bursa de excelenţă a Guvernului şi 1 dosar corespunde cerinţelor pentru Bursa 
nominală, pe domenii (propunerea grupului de experţi vizează bursa “Nicolae Anestiade” 
pentru unul dintre dosare), iar două dosare nu corespund cerinţelor de acordare a Bursei de 
excelenţă.
La domeniul 4. Ştiinţe agricole nu au fost înaintate dosare.
La domeniul 5. Ştiinţe sociale şi economice au fost înaintate 5 dosare, dintre care 4 din dosare 
îndeplinesc cerinţele pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului, unul din dosare nu 
este eligibil.
La domeniul 6. Ştiinţe umaniste au fost prezentate 4 dosare, dintre care doar un dosar 
întruneşte condiţiile pentru obţinerea Bursei de Excelenţă a Guvernului şi un dosar corespunde 
cerinţelor pentru Bursa nominală, pe domenii (propunerea grupului de experţi vizează bursa 
“Dimitrie Cantemir” pentru unul dintre dosare)), iar unul din dosare nu este eligibil.
Acordarea Burselor de excelenţă a Guvernului şi Burselor nominale (pe domenii) pentru 
studenţii-doctoranzi va spori atractivitatea studiilor doctorale şi calitatea acestora, investiţiile 
în studenţii doctoranzi fiind valorificate prin potenţialele beneficii aduse mediului economic şi 
socio-cultural al ţării.

5. Fundamentarea economico-financiară
Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi se planifică 
şi se achită de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu necesita abrogarea unor acte 
normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 
proiectul Hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării www.mecc.gov.md, compartimentul Transparenţa decizionali, precum şi pe 
pagina web www.particip.gov.md. Proiectul a fost plasat Online pentru consultări publice şi 
avizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Proiectul a fost avizat de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Asociaţia obştească
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’’Consiliu! Directorilor Institutelor de Cercetare,, şi Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. 
Instituţiile menţionate mai sus susţin proiectul Hotărârii Guvernului fără obiecţii şi propuneri.
8. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul de act normativ a fost supus expertizării anticorupţie. Prevederile proiectului corespund 
scopului declarat de către autor în nota informativă şi acesta este în conformitate cu interesul 
public. Proiectul în redacţia parvenită la efectuarea expertizei anticorupţie nu conţine factori şi 
riscuri de corupţie.
9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate.
10. Constatările expertizei juridice 
Proiectul a fost supus expertizei juridice.
11. Constatările altor expertize 
Proiectul nu a fost supus altor expertize.

Cornefiu POPOVICI 
Ministru
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