
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

 

Cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei 

pe domenii științifice pentru studenţii doctoranzi pe anul 2022 

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

În temeiul art. 19 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările 

ulterioare, și al art. 49 lit. g) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii 

Moldova nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 58-66, art. 131), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se acordă:

1) Bursa de excelență a Guvernului pentru studenții doctoranzi pe anul 2022,

conform anexei nr. 1; 

2) Bursa pe domenii științifice pentru studenții doctoranzi pe anul 2022, conform

anexei nr. 2. 

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

Ministerului Educației 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 în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul educației 

și cercetării  Anatolie Topală 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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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 2022 

Lazariuc Cristina – specialitatea științifică 631.01. Ontologie și

gnoseologie, anul III, Școala Doctorală Științe

Umaniste. Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat din Moldova

Ulinici Mariana – specialitatea științifică 313.02. Microbiologie și

virusologie medicală, anul V, Școala Doctorală

în Domeniul Științe Medicale. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Tomacinschii Victor – specialitatea științifică 321.10. Hematologie și

hemotransfuzie, anul II, Școala Doctorală în

Domeniul Științe Medicale. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Fulga Ala – specialitatea științifică 315.01. Biochimie

medicală, anul III, Școala Doctorală în

Domeniul Științe Medicale. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Rusnac Dumitru – specialitatea științifică 134.01. Fizica și

tehnologia materialelor, anul III, Școala

Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale

Informației și Inginerești. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea de Stat

din Moldova

Racovița Stela – specialitatea științifică 315.02. Biologie 

moleculară și genetică medicală, anul IV, Școala

Doctorală în Domeniul Științe Medicale.

Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”
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Stici Valentina – specialitatea științifică 421.02. Alimentația

animalelor și tehnologia furajelor, anul II,

Școala Doctorală în Științe Agricole. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea Agrară

de Stat din Moldova

Cojocari Daniela – specialitatea științifică 253.06. Tehnologii

biologice și chimice în industria alimentară, anul

IV, Școala Doctorală Știința Alimentelor,

Inginerie Economică și Management. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea Tehnică

a Moldovei

Zugrav Vasile – specialitatea științifică 323.01. Stomatologie,

anul III, Școala Doctorală în Domeniul Științe

Medicale. Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

Cemortan Maria – specialitatea științifică 321.15. Obstetrică și

ginecologie, anul III, Școala Doctorală în

Domeniul Științe Medicale. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Cheptanari-Bîrta Nicoleta – specialitatea științifică 316.01. Farmacie, anul

IV, Școala Doctorală în Domeniul Științe

Medicale. Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

Cebotari Diana – specialitatea științifică 141. 02. Chimie

coordinativă, anul III, Școala Doctorală Științe

Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice.

Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat din Moldova

Cheptea Dumitru – specialitatea științifică 331.02. Igienă, anul IV,

Școala Doctorală în Domeniul Științe Medicale.

Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”
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Costru-Tașnic Elena – specialitatea științifică 321.05. Neurologie

clinică, anul IV, Școala Doctorală în Domeniul

Științe medicale. Instituția organizatoare de

doctorat: Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Mangos Octavian – specialitatea științifică 221.02. Tehnologii de

conversie a energiei  și resurse regenerabile,

anul III, Școala Doctorală Știința

Calculatoarelor, Electronică și Energetică.

Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea Tehnică a Moldovei
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      Anexa nr. 2 

     la Hotărârea Guvernului nr. 

LISTA  

studenților doctoranzi cărora li se acordă 

Bursa pe domenii științifice pe anul 2022 

Ciorba Petru – specialitatea științifică 166.01. Ecologie, anul III, Școala

Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și

Tehnologice. Instituția organizatoare de doctorat:

Universitatea de Stat din Moldova

Cazacu Jana – specialitatea științifică 321.03. Cardiologie, anul III, Școala

Doctorală în Domeniul Științe Medicale. Instituția

organizatoare de doctorat: Universitatea de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Cara Ala – specialitatea științifică 451.02. Siguranța alimentelor de

origine animală, anul III, Școala Doctorală în Științe

Agricole. Instituția organizatoare de doctorat: Universitatea

Agrară de Stat din Moldova

Gagauz Valeriu – specialitatea științifică 521.04. Marketing și logistică, anul 

IV, Școala Doctorală a Academiei de Studii Economice a 

Moldovei. Instituția organizatoare de doctorat: Academia 

de Studii Economice a Moldovei 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotiririi Guчеrпului сu privire la асоrdаrеа Bursei de

ехсеlеп!й а Guvernului qi Bursei ре domenii qtiinlifice pentru studen{ii-doctoranzi

ре апчl 2022

1. Dепumirеа autorului gi, duрi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Ministerul Educa}iei gi Cercetirii
2. Condi(iile се au inrpus еlаЬоrаrеа proiectulrri de act norntltir, 9i fin:rliti{ile
urnrirrite
In temeiul аrt.l9 alin. (4) din Codul Educaliei al Republicii Moldova пr. |521201.4
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, пr, З|9-З24, art. 634) gi аrt.49 lit. g) din
Codul cu privire la Etiinla qi inovare nr. 25912004 (republicat in Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, пr. 58-66, аrt. 1З1), Ministerul Educaliei 9i Cercetйrii а
elaborat ýi рrорчпе spre арrоЬаrе proiectul НоtйrАrii de Guvem cu privire la асоrdаrеа
Вursеi de excelen!Д а Guvernului gi Bursei ре domenii gtiin{ifice pentru studenli-
doctoranzi репtru anul 2022 iп scopul eficientiz5rii procesului de pregДtire а cadrelor
gtiinlifice рriп doctoгat, al motivёrii iпсаdrбrii tinerilor iп activitatea de cercetare,
dezvoltare ýi inovare.
Finalitatea proiectului сопstй in stimularea studen!ilor-doctoranzi cu реrfоrmап{е
deosebite in сеrсеtаrе, dezvoltare 9i inovare prin acordarea Вursеi de ехсеlеп{й а
Guvemului gi Bursei ре domenii qtiin!iГrce.
3. Descrierea gradului de conrpatibilitate pentrrr proiectele саrе au са scop
аrmопizаrеа legisla(iei naJionale cu legisla{ia Uniunii Europene
Proiectul nu conline поrmе de аrmопizаrе а legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii

4. Рriпсi ierc:r elenrcntelor noialele i evidenrevederi ale roiectului
еEuro

In conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de acordare а Bursei de ехсеlеп{d а
Guчегпului qi Bursei ре domenii qtiinlifice репtru studenlii-doctoranzi, aprobat prin
НоtйrАrеа Guvernului пr. 16112008 cu privire la Bursa de ехсеlеп!Д а Guvernului gi

Bursa поmiпаlЁ (ре domenii) pentru studenli-doctoranzi (cu modificdrile ulterioare),
bursele se acorda studenlilor-doctoranzi, anual, pentru un an calendaristic, incepind cu al
doilea an de studii, inmatricula|i la fоrmа de invd!ёmAnt cu frесчепli gi frесчеп(6 redusi,
саrе au realizat integral, la data respectivй, prograrnul de pregirtire avansatd qi рrоgrаrпul
de сеrсеtаrе qtiinlifica stabilit de conducdtorul qtiin{ific, аu acumulat numdrrrl de credite
prevazut in planul de invilimint al qcolii dосtоrаlе, au oblinut реrfоrmапlе academice
deosebite 9i participй activ la viala socialб а instituliei.
Urmаrе а scrisorii пr. 0412-0915326 din 03.11.21 ýi а anunlului plasat ре pagina web
oficialб а Ministerului Educaliei 9i Cercetбrii https://rnecc.gov.md/ro, compaItimentul
апuпlчri, а fost lansat apelul de depunere а dosarelor de participare 1а concursul репtгu
асоrdаrеа Bursei de ехсеlепli а Guvemului qi BuTsei ре domenii qtiinlifice pentru

studen}ii_doctoranzi. Astfel, la Ministerul Educaliei ;i Cercetаrii au fost depuse 36 de

dosare, din cadrul а б institulii organizatoare de studii superioare de doctorat:

universitatea de stat din Moldova, universitatea Tehnicd а Moldovei, Academia de

Studii Economice а Moldovei, Universitatea de Stat de Medicind qi Fаrrтасiе "Nicolae
Testemilanu", Universitatea Аgrаrй de Stat din Moldova qi AcaderTia de AdrTinistrare
Publici.
Dosarele candidalilor au fost evaluate de citre б cornisii de experli, constituite de

Ministerul Educaliei qi Cercetйrii рriп Ordinul ministrului educaliei gi cercetdrii nr. l540
dln 22.||.202L In scopul ехаmiпбrii dosarelor;i selectйrii candidalilor pentru oblinerea

]е,Bursei de excelen а iBursei е domenii St 1 1 n t l 1l с ех l ] i]u lilS t S сс tа t l соn t'o г l 1l
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domeniului gtiin{ific qi рrоgrаmеlоr de doctorat pentru саrе au existat aplicalii din cadrul
secliilor qtiinlifice ale Academiei de ýtiinle а Moldovei, Agenliei Na!ionale de Asigurare
а Calitalii in Educajie gi Cercetare, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova,
precum qi ai tinerilor сеrсеtйtоri din Republica Moldova (sсrisоаrеа пr. 04/2-0915325 din
03.11.202l, scrisoarea ж.04/2-0915З24 din 03.11.2021 qi sсrisоаrеа пr. 04/2-0915323 din
03.11.202l).
In rezultatul procesului de evaluare qi in baza рrосеsеlоr чегЬаlе ale comisiilor de experli
ре domenii, s-a constatat:
La domeniul 1. ýtiinle ale naturii au fost depuse 10 dosare, dintre саrе: 2 dosare
indeplinesc cerinlele pentru bursa de excelen!ё а Gччеrпului si 7 dosare corespund
сеriп!еlоr pentru bursa ре dornenii qtiinlifice. Din cele 10 dosare inaintate репtru
асоrdаrеа bursei de excelenla а Guvernului Ei bursei ре domenii qtiinlifice un dоsаr пч а
fost validat, intrucit nu а fost prezentat conform сеriпtеlоr.
La domeniul 2. ýtiinle inginereqti qi tehnologii au fost inaintate 2 dosare, саrе
indeplinesc cerinlele pentru асоrdаrеа bursei de ехсеlеп!й а Guvernului si corespund
cerintelor pentru асоrdаrеа bursei ре domenii gtiinlifice (la рrорuпеrеа mеrтЬrilоr
comisiei de experli cele 2 dosare au fost inaintate atat репtru acordarea bursei de
excelen!6 а Guvernului, cAt qi pentru асоrdаrеа bursei ре domenii Etiinlifice).
La domeniul З. ýtiinle medicale au fost depuse 10 dosare, саrе indeplinesc cerinlele
репtгч асоrdаrеа bursei de excelenli а Guvernului qi pentru acordarea bursei ре domenii
gtiin!ifice.
La domeniul 4. ýtiin{e agricole ач fost inaintate 3 dosare, dintre саrе 2 dosare indeplinesc
сеriп!еlе pentru acordarea Ьчrsеi de ехсеlеп!й а Guvernului Ei pentru асоrdаrеа bursei ре
domenii ;tiinlifice, iаr 1 dosar nu este eligibil ре motiv сй nu intruneste сеriп!еlе
criteriilor de eligibilitate.
La domeniul 5. ýtiinle sociale Ei economice ач fost inaintate 10 dosare, dintre саrе 8
dosare соrеsрuпd сеriп!еlоr pentru асоrdаrеа bursei ре domenii qtiin{ifice, iаг 2 dosare nu
sint eligibile ре motiv сй au depйqit perioada studiilor superioare de doctorat.
La domeniul 6. ýtiinle umaniste а fost prezentat l dosar, саrе intruneqte conditiile pentru
асоrdаrеа bursei de excelen,tЁ а Guчеrпчlui.
Асоrdаrеа burselor de ехсеlеп!ё а Gччеrпчlui gi burselor ре domenii qtiinlifice репtru
studenlii-doctolanzi va sроri atractivitatea studiilor doctorale qi calitatea acestora,
investitiile iп studen{ii-doctoranzi fiind valorificate prin potentialele beneficii aduse
mediului есопоmiс Ei socio-cultural al larii.
5. Fчпdаmепtаrеа econonrico-fi папсiаrй
Implementarea рrечеdеrilоr proiectului Hot5rArii de Guчеrп cu рriчirе la асоrdаrеа
Bursei de excelentб а Guvemului 9i Bursei ре domenii gtiinlifice репtru studen{ii-
doctoranzi пч necesitа cheltuieli financiare suplimentare. In acest context, au fost
planificate in bugetul de stat pentru апi 2022 mijloace fiпапсiаrе in sum5 de 808,1 mii
lei.
б. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul поrmаtiч iп vigoare
Proiectul este elaborat in conforrnitate cu cadrul nortnativ in vigoare si nu va necesita
аЬrоgаrеа unor acte normative
7. Avizarea Ei consultarea publici а proiectului
irr *d"*" ,e.p""ta.tt prevederilor Legii пr. 2З912008 privind trапsраrепJа in procesul
decizional, proiectul HotйrArii Guvemului а fost plasat ре pagina web oficiald а

Ministerului Educaliei ;i Cercetdrii, la compartirnentul Тrапsраrеп!а decizionald gi ре
рlаtlоrrпа guvemamentald wurv.particip.rnd.
8. Constat5rile expertizei anticorup{ie
Proiectul а 1bst suplts expertizei anticoruplie iп cadrul procesului de avizare. Proiectul



respecta rigorile de trапsраrепtа impuse de Legea пr.23912008 privind transparenla in
procesul decizional, autorul а asigurat iпfоrmаrеа publicului referitor la ini}ierea
еlаЬоrёrii, рrесum Ei consultarea publicб а acestuia. Prevederile proiectului corespund
scopului declarat de сйtrе autor in nota informativ6 qi acesta este in confonnitate сч
interesul public. Proiectul in redactia parvenita la еГесtuаrеа expertizei anticoruptie пu
conline factori de risc qi riscuri de согuр{iе..
9. Constatirile expertizei de со nr patilrilitate
Proiectul nu necesitЁ еfесfuаrеа expertizei de compatibilitate, dat fiind faptul сй proiectul
de hоtДrirе nu prezintё relevanld UE.
1 0. Constatirile expertizei jrrridice
Proiectul а fost supus expertizei juridice in cadrul procesului de ачizаrе. Sub aspecttrl
terneiului legal, proiectul prezentat corespunde поrmеi stabilite la art. l02 alin. (2) din
Constitulie, implicit, поrmеlоr prevйzute la ап. 5 1it. Ь) din Legea м. |3612017 cu privire
la Guvern gi art. 14 alin. (1) lit. а) din Legеа пr. 100/2017 cu рriчirе la actele поrmаtiче.
1 I. Constatirile altor expertize
proiectul nu а fbst supus altor expertize.
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