
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 studiile superioare de 

doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat,  

pentru anul academic 2018-2019 

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

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 94 alin. (1) alin. (7) și 

alin. (10) 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), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, 

cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul academic 2018-2019, conform 

anexei.  

 

2. Instituţiile de învățămînt superior, consorţiile, parteneriatele naţionale şi 

internaţionale, inclusiv cele constituite cu participarea organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării, vor asigura admiterea la studiile superioare de doctorat, 

ciclul III, în limitele planurilor de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, a 

alocațiilor bugetare și a unităților de personal aprobate, conform legislației în 

vigoare. 

 

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, autoritățile publice centrale și 

organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării vor monitoriza 

procesul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de 

la bugetul de stat, pentru anul academic 2018-2019. 

 

4. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
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5. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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         Anexă 

        la Hotărîrea Guvernului nr.  

 
 

PLANUL 

de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la 

bugetul de stat, pentru anul academic 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Domenii de studii Total 

număr de 

granturi 

Inclusiv 

 Doctorat 

științific 

Doctorat 

profesional 

1. Științe ale naturii 40 40  

2. Științe inginerești și 

tehnologii  

37 37  

3. Științe medicale 65 65  

4. Științe agricole 11 11  

5. Științe sociale și economice 102 99 3 

6 Științe umaniste 58 45 13 
 Total 313 297 16 
     
 Granturi doctorale pentru 

străini, în baza tratatelor 

internaționale la care 

Republica Moldova este 

parte 

15   

 

 

Repartizarea numerică a granturilor doctorale pe autorități publice 

centrale:  

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – 226; Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului – 11; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale – 65; Ministerul Apărării – 4; Cancelaria de Stat – 7. 

 

Plafonul procentual al numărului de locuri la studii de doctorat cu 

frecvență pe autorități publice centrale: 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – 40%; Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului – 56%; Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale – 38%; Ministerul Apărării – 0%; Cancelaria de Stat – 50%. 

 
 

 



Notă informativă
Ia Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de 
admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la 
bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019

Argument

în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (2), art. 94 alin. (1), alin. (7) şi 
alin. (10) şi art. 139 lît. g) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, aprobat 
prin Legea nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014, nr. 319-324, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, prin consultare cu 
autorităţile şi instituţiile publice de resort, propune Guvernului Planul de 
admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul 
de stat pentru anul academic 2018-2019. Guvernul aprobă un număr de granturi 
doctorale multianuale pe o durată de 3 ani pentru studiile superioare de doctorat 
cu frecvenţă şi 4 ani pentru studiile superioare de doctorat cu frecvenţă redusă 
pentru programele de doctorat ştiinţific şi de doctorat profesional, în domeniile 
artelor şi sportului.
Proiectul Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu 
finanţare de la bugetul de stat, pentru anul academic 2018-2019 a fost elaborat în 
temeiul propunerilor înaintate de către instituţiile de învăţământ superior, 
consorţiile, parteneriatele naţionale şi internaţionale, inclusiv celor constituite cu 
participarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, al analizei Planului de 
admitere pentru anul de studii 2017-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.210 din 4 aprilie 2017 privind aprobarea Planului de admitere la studii 
superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul 
de studii 2017-2018 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 109-118, art. 285), al 
Raportului de înmatriculare în anul de studii 2017-2018 la studiile superioare de 
doctorat, ciclul III, în conformitate cu Strategia Naţională de Dezvoltare 
„Moldova 2020”, dar şi ţinând cont de faptul că temele de cercetare trebuie să 
corespundă direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, 
aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 150 din 
14.06.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 141-144, art. 
445) cu privire la aprobarea direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei 
şi inovării pentru anii 2013-2020.
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Scopul proiectului
Studiile doctorale reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice. Prin proiectul 

Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, statul asigură 
pregătirea cadrelor pentru cariera ştiinţifică, oferind anual finanţare din bugetul 
de stat sub formă de granturi doctorale. Beneficiarii finali ai normelor propuse 
prin proiectul menţionat vor fi candidaţii deţinători ai diplomei de studii 
superioare de maşter sau ai unui act de studii echivalent, recunoscut de structura 
abilitată cu recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor, care 
vor participa la concursul de admitere la studiile superioare de doctorat, 
ciclul III.

Esenţa proiectului
Proiectul Planului de admitere prevede un total de 313 granturi (313 granturi 

în 2017-2018) pentru studiile superioare de doctorat, ciclul III, finanţate de la 
bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019. Dintre acestea 297 granturi 
sunt planificate pentru programele de doctorat ştiinţific (297 granturi în 2017- 
2018) şi 16 granturi pentru programele de doctorat profesional (16 granturi în 
2017-2018).
Proiectul Planului de admitere presupune repartizarea cotelor de înmatriculare 
între cele 6 domenii de studii, prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor 
ştiinţifice, anexat la Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013: 1. Ştiinţe 
ale naturii, 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii, 3 Ştiinţe medicale, 4. Ştiinţe 
agricole, 5. Ştiinţe sociale şi economice şi 6. Ştiinţe umaniste.
Cifra de 313 granturi destinate studiilor superioare de doctorat, ciclul III, a fost 
determinată de:

a. capacitatea instituţională de susţinere a studiilor superioare de doctorat, 
ciclul III, reflectată în solicitările de granturi înaintate de instituţiile de 
învăţământ superior, consorţiile, parteneriatele naţionale şi internaţionale, 
inclusiv cele constituite cu participarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării.

b. necesitatea cadrelor calificate în anumite domenii (2. Ştiinţe inginereşti şi 
tehnologii şi 4. Ştiinţe agricole) şi în unele instituţii de învăţământ superior 
(Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice).

c. necesarul de cadre de înaltă calificare pe piaţa muncii din Republica 
Moldova, raportat la situaţia economică a ţării, dar şi la condiţia actuală a 
învăţământului superior. Stabilirea unor noi criterii de ocupare a funcţiilor
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didactice în instituţiile de învăţământ superior va duce, inevitabil, la sporirea 
cererii de cadre cu titlu de doctor în ştiinţe. Astfel, în urma analizelor au fost 
delimitate domeniile în care se atestă un deficit de specialişti cu titlu ştiinţific, 
acestea fiind prioritare la repartizarea locurilor bugetare.

d. numărul proiectelor participante la competiţia naţională a proiectelor 
ştiinţifice în vederea repartizării granturîlor doctorale de la bugetul de stat.

Astfel, numărul granturilor doctorale oferite pentru cele 6 domenii 
ştiinţifice incluse în Planul de admitere propus pentru anul academic 2018-2019 
constituie pentru domeniul ştiinţific 1. Ştiinţe ale naturii -  40 granturi, pentru 
domeniul ştiinţific 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii -  37 granturi, pentru 
domeniul ştiinţific 3. Ştiinţe medicale -  65 granturi, pentru domeniul ştiinţific 4. 
Ştiinţe agricole -  11 granturi, pentru domeniul ştiinţific 5. Ştiinţe sociale şi 
economice -  102 granturi şi pentru domeniul ştiinţific 6. Ştiinţe umaniste -  58 
granturi.

La propunerea Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor a 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, proiectul Planului de admitere la 
studiile superioare de doctorat, ciclul III, prevede 15 locuri cu finanţare de la 
bugetul de stat pentru străini, în baza tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.

Acordarea granturilor doctorale se realizează pe bază de competiţie de 
proiecte ştiinţifice între Şcolile doctorale ale instituţiilor de învăţământ superior 
şi ale consorţiilor sau parteneriatelor naţionale şi internaţionale autorizate 
provizoriu sau acreditate, conform prevederilor cadrului normativ în vigoare, 
care au depus dosare de participare în cadrul competiţiei naţionale a granturilor 
doctorale pentru anul academic 2018-2019.

Locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii pentru studiile superioare 
de doctorat, ciclul III, sunt stabilite de către Şcoala doctorală autorizată 
provizoriu sau acreditată, în conformitate cu prevederile cadrului normativ în 
vigoare, cu informarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Ministerul Justiţiei semnalează că, pe fond, proiectul propus corespunde 
normei statuate la art. 102 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, implicit, 
normelor prevăzute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire 
la Guvern şi art. 14 alin. (1) lit a) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu 
privire la actele normative şi propune câteva modificări sub aspectul redactării şi 
al respectării normelor de tehnică legislativă.
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Centrul Naţional Anticorupţie menţionează că, analizând proiectul supus 
expertizei, s-a constatat că autorul a respectat, în mare parte, cerinţele legale 
privind asigurarea transparenţei în procesul decizional, prin publicarea normelor 
elaborate pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi în 
termeni legali stabiliţi de Legea nr.239/2008.
Proiectul supus expertizei corespunde interesului public, iar normele promovate 
vor contribui la susţinerea educaţiei naţionale. în prevederile propuse nu au fost 
identificaţi factori de corupţie.

Costul implementării
Mijloacele financiare pentru granturile doctorale se alocă anual prin Legea 

bugetului de stat. Referitor la limita cheltuielilor prevăzute în acest scop, în 
Proiectul Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, 
pentru anul academic 2018-2019 se propune a fi incluse 313 locuri cu finanţare 
de la bugetul de stat.

Redistribuirea alocaţiilor pentru anul academic 2018-2019 va fi efectuată 
între autorităţile publice centrale vizate.

Impactul implementării
Reconceptualizarea admiterii la studiile superioare de doctorat, ciclul III, 

va contribui la modernizarea învăţământului superior prin integrarea învăţării şi 
cercetării, extinderea conexiunilor cu mediul economic şi la continuarea 
implementării prevederilor Procesului de la Bologna.

Studiile superioare de doctorat reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice. 
Acordarea de granturi doctorale pe bază de competiţie de proiecte ştiinţifice 
între Şcolile doctorale va contribui la sporirea calităţii studiilor superioare de 
doctorat şi a învăţământului superior în ansamblu.

Monica BABUC 
Ministru
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