
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

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

pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2021 

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

 

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 

2021, conform anexei nr. 1; 

2) Bursa pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2021, 

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 în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

 

Contrasemnează: 
   

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Lilia Pogolșa 



2 

 
 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA  

studenților-doctoranzi cărora li se acordă  

Bursa de excelență a Guvernului pe anul 2021 

 

Tabac Tatiana – specialitatea științifică 521.03. Economie şi 

management în domeniul de activitate, anul 

III, Școala doctorală științe economice și 

demografice. Consorțiu: Institutul Național 

de Cercetări Economice, Universitatea de 

Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

și Universitatea de Stat din Moldova 

 

 Tonu Tatiana – specialitatea științifică 331.02. Igienă, anul 

IV, Școala doctorală în domeniul științelor 

medicale. Consorţiu: Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, 

I.M.S.P. „Institutul Mamei şi Copilului”, 

I.M.S.P. „Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, I.M.S.P. 

„Institutul de Cardiologie”, I.M.S.P. 

„Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc”, I.M.S.P. „Institutul Oncologic” 

și I.M.S.P. „Spitalul Clinic Republican 

„Timofei Moșneaga” 

 

Railean Veronica – specialitatea științifică 522.01. Finanţe, anul 

III, Școala doctorală științe economice și 

demografice. Consorțiu:  Institutul Național 

de Cercetări Economice, Universitatea de 

Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

și Universitatea de Stat din Moldova 

 

Ciobanu Mihail – specialitatea științifică 521.03. Economie şi 

management în domeniul de activitate, anul 

III, Școala doctorală științe economice și 

demografice. Consorțiu: Institutul Național 

de Cercetări Economice, Universitatea de 
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Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

și Universitatea de Stat din Moldova 

 

Hajdeu Mihaela – specialitatea științifică 532.02. Didactică 

şcolară (pe trepte şi discipline de învățământ), 

anul II, Școala doctorală științe ale educației. 

Parteneriat: Universitatea de Stat din 

Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan- 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Institutul de 

Științe ale Educației 

 

Grabovschi  Ion – specialitatea științifică 321.19. 

Anesteziologie şi terapie intensivă, anul III, 

Școala doctorală în domeniul științelor 

medicale. Consorţiu: Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, 

I.M.S.P. „Institutul Mamei şi Copilului”, 

I.M.S.P. „Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, I.M.S.P. 

„Institutul de Cardiologie”, I.M.S.P. 

„Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc”, I.M.S.P. „Institutul Oncologic” 

și I.M.S.P. „Spitalul Clinic Republican 

„Timofei Moșneaga” 

 

Tomacinschii Cristina – specialitatea științifică 322.01. Pediatrie şi 

neonatologie, anul III, Școala doctorală în 

domeniul științelor medicale. Consorţiu: 

Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Agenția 

Naţională pentru Sănătate Publică, I.M.S.P. 

„Institutul Mamei şi Copilului”, I.M.S.P. 

„Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 

„Diomid Gherman”, I.M.S.P. „Institutul de 

Cardiologie”, I.M.S.P. „Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

I.M.S.P. „Institutul Oncologic” și I.M.S.P. 

„Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 
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Bolduma Viorel – specialitatea științifică 611.02. Istoria 

românilor (pe perioade), anul III, Școala 

doctorală de istorie, arheologie și filosofie, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Pavlovschi Ecaterina – specialitatea științifică 315.01. Biochimie 

medicală, anul III, Școala doctorală în 

domeniul științelor medicale. Consorţiu: 

Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Agenția 

Naţională pentru Sănătate Publică, I.M.S.P. 

„Institutul Mamei şi Copilului”, I.M.S.P. 

„Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 

„Diomid Gherman”, I.M.S.P. „Institutul de 

Cardiologie”, I.M.S.P. „Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

I.M.S.P. „Institutul Oncologic” și I.M.S.P. 

„Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

 

Morari Vadim – specialitatea științifică 134.01. Fizica şi 

tehnologia materialelor, anul IV, Școala 

doctorală științe fizice. Consorțiu: Institutul 

de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie 

Electronică și Nanotehnologii „Dumitru 

Ghițu”, Institutul de Energetică, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

și Universitatea de Stat din Moldova 

 

Cociu Svetlana – specialitatea științifică 331.02. Igienă, anul 

II, Școala doctorală în domeniul științelor 

medicale. Consorţiu: Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, 

I.M.S.P. „Institutul Mamei şi Copilului”, 

I.M.S.P. „Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, I.M.S.P. 

„Institutul de Cardiologie”, I.M.S.P. 

„Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc”, I.M.S.P. „Institutul Oncologic” 

și I.M.S.P. „Spitalul Clinic Republican 

„Timofei Moșneaga” 
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Gasnaș  Daniela – specialitatea științifică 321.05. Neurologie 

clinică, anul III, Școala doctorală în domeniul 

științelor medicale, Consorţiu: Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu”, Agenția Naţională pentru 

Sănătate Publică, I.M.S.P. „Institutul Mamei 

şi Copilului”, I.M.S.P. „Institutul de 

Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid 

Gherman”, I.M.S.P. „Institutul de 

Cardiologie”, I.M.S.P. „Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

I.M.S.P. „Institutul Oncologic” și I.M.S.P. 

„Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

 

Rusnac Anna – specialitatea științifică 141.02. Chimie 

coordinativă, anul III, Școala doctorală de 

științe chimice, Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

Bahșiev Aighiuni – specialitatea științifică 162.01. Genetică 

vegetală, anul III, Școala doctorală științe 

biologice. Consorțiu: Institutul de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul 

de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul de 

Ecologie și Geografie, Grădina Botanică 

(Institut), Universitatea de Stat din Moldova  

și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți 

 

Fursenco Cornelia – specialitatea științifică 316.01. Farmacie, 

anul III, Școala doctorală în domeniul 

științelor medicale. Consorţiu: Universitatea 

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu”, Agenția Naţională pentru 

Sănătate Publică, I.M.S.P. „Institutul Mamei 

şi Copilului”, I.M.S.P. „Institutul de 

Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid 

Gherman”, I.M.S.P. „Institutul de 

Cardiologie”, I.M.S.P. „Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

I.M.S.P. „Institutul Oncologic” și I.M.S.P. 
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„Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

 

Darii Mariana – specialitatea științifică 133.04. Fizica stării 

solide, anul IV, Școala doctorală științe 

fizice. Consorțiu: Institutul de Fizică 

Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și 

Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul 

de Energetică, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

Vicol Crina – specialitatea științifică 145.01. Chimie 

ecologică, anul III, Școala doctorală științe 

chimice și tehnologice. Consorțiu: Institutul 

de Chimie și Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

Ureche Dumitru – specialitatea științifică 141.01. Chimie 

anorganică, anul III, Școala doctorală științe 

chimice și tehnologice. Consorțiu: Institutul 

de Chimie și Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

Crucirescu Diana – specialitatea științifică 253.01. Tehnologia 

produselor alimentare de origine vegetală (cu 

specificarea produselor şi procedeelor), anul 

III,  Școala doctorală economie, finanțe și 

management (știința alimentelor, inginerie 

economică și management), Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

 

Andrușca Alexandru – specialitatea științifică 321.21. 

Neurochirurgie, anul III, Școala doctorală în 

domeniul științelor medicale. Consorţiu: 

Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Agenția 

Naţională pentru Sănătate Publică, I.M.S.P. 

„Institutul Mamei şi Copilului”, I.M.S.P. 

„Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 

„Diomid Gherman”, I.M.S.P. „Institutul de 

Cardiologie”, I.M.S.P. „Institutul de 

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 
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I.M.S.P. „Institutul Oncologic” și I.M.S.P. 

„Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

 

Cojocaru Irina – specialitatea științifică 572.02. 

Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa 

informării, anul II, Școala doctorală de științe 

sociale, Universitatea de Stat din Moldova 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 
LISTA  

studenților-doctoranzi cărora li se acordă  

Bursa pe domenii științifice pe anul 2021 

 

Ivanov Mihaela – specialitatea științifică 321.03. Cardiologie, 

anul II, Școala doctorală în domeniul științelor 

medicale. Consorţiu: Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, 

I.M.S.P. „Institutul Mamei şi Copilului”, 

I.M.S.P. „Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie „Diomid Gherman”, I.M.S.P. 

„Institutul de Cardiologie”, I.M.S.P. „Institutul 

de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, 

I.M.S.P. „Institutul Oncologic” și I.M.S.P. 

„Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

 

Bogos Tatiana – specialitatea științifică 563.02. Organizarea şi 

dirijarea în instituţiile administraţiei publice; 

servicii publice, anul II, Școala doctorală în 

științe administrative, Academia de 

Administrare Publică 

 

Borosan Constantin – specialitatea științifică 221.01. Sisteme şi 

tehnologii energetice, anul III, Școala 

doctorală știința calculatoarelor, electronică și 

comunicații (știința calculatoarelor, 

electronică și energetică), Universitatea 

Tehnică a Moldovei 

 

Dumitriu Antonina – specialitatea științifică 431.02. Morfologia, 

morfopatologia şi oncologia animalelor, anul 

II, Şcoala doctorală a parteneriatului 

instituţiilor din învăţământ şi cercetare din 

agricultură.  Parteneriat: Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova,  Institutul Științifico-

Practic de Horticultură și Tehnologii 

Alimentare, Institutul de Pedologie, 

Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae 
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Dimo”, Institutul de Cercetări pentru Culturile 

de Câmp „Selecția”, Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro”, Institutul Științifico-

Practic de Biotehnologii în Zootehnie și 

Medicină Veterinară şi Institutul de Fitotehnie 

„Porumbeni” 

 

Boian Vladimir – specialitatea științifică 133.04. Fizica stării 

solide, anul III, Școala doctorală științe fizice. 

Consorțiu: Institutul de Fizică Aplicată, 

Institutul de Inginerie Electronică și 

Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul de 

Energetică, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți și Universitatea de Stat din 

Moldova 

 



NОТД INFORMATIVД
la proiectul HotйrArii Guчеrпului cu рriчirе la асоrdаrеа Bursei de

ехсеlеп{i а Guvernului Ei Bursei ре domenii stiin(ifice репtru studen(ii-doctoranzi

ре anul 2021

l. Dепчmirеа ачtоrчlчi gi, dчрi caz, а раrtiсiрап(ilоr la еIаЬоrаrеа proiectului
Ministerul Educatiei, Culturii ýi cercetarii
2. Conditiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ qi finaliti{ile
urmirite

temeiul art.l9 alin. (4) din Codul Educaliei al Republicii Moldova м. |5212014
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, пr. З|9-З24, art. 634) qi art.49 lit. g) din
Codul cu privire la qtiin{a 9i iпочаrе пr. 259/2004 (Monitorul OГrcial al Republicii
Moldova, 2004, пr. 125-|29, аrt. 663), Ministerul Educaliei, Culturii si Cercetбrii а
elaborat gi рrорuпе sрrе арrоЬаrе proiectul Ноtiririi de Guvern cu privire la асоrdаrеа
Bursei de excelenli а Guvernului Ei Bursei ре domenii gtiinlifice репtru studenti-
doctoranzi pentru anul 2021 iп scopul eficientizбrii procesului de pregДtire а cadrelor
stiintifice prin doctorat, al motivйrii incadririi tineriloг in activitatea de сеrсеtаrе-
dezvoltare
Finalitatea proiectului constб in stimularea studen!ilor-doctoranzi cu реrfоrmап!е
deosebite in сеrсеtаrе, dezvoltare 9i inovare рriп асоrdаrеа Bursei de ехсеlеп{й а
Guveгnului gi Bursei ре domenii qtiin!ifice.

In

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе аu са scop
аrmопizаrеа legislatiei na(ionale cu legisla(ia Uniunii Ечгорепе
Proiectul nu conline поrmе de аrmопizаrе а legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi aIe proiectului qi cviden{ierea еlеmепtеlоr поi

conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de асоrdаrе а Bursei de excelentб а
Guvemului Ei Bursei ре domenii gtiinlifice pentru studen{ii-doctoranzi, aprobat prin
Ноtdrбrеа Guvernului пr. 16112008 cu рriчirе la Bursa de ехсеlеп!б а Guvemului 9i
Bursa nominalб (ре domenii) pentru studenli-doctoranzi (cu modificйrile ulterioare),
bursele se асоrdб studenlilor-doctoranzi, anual, репtrч чп ап calendaristic, incepind cu al
doilea ап de studii, inmatriculati la forma de inv5{irnДnt сu frecvenld 9i frесчеп{d redusё,
саrе ач realizat integral, la data respectivi, рrоgтаmul de pregitire avansata 9i programul
de сеrсеtаrе gtiinlificй stabilit de сопdчсйtоrчl gtiinfiГrc, au acumulat пumdrul de credite
prevdzut in planul de invйldmnnt al gcolii doctorale, au obtinut реrfоrmап!е academice
deosebite qi particip6 activ la viata sociald а instituliei.
Urmаrе а scrisorii пr. 0412-0916|30 din 04.1 1.20 gi а anunlului plasat ре pagina web
oficialй а Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetбrii https://mecc.gov.md/ro,
compartimenful anunluri, а fost lansat apelul de depunere а dosarelor de participare la
concursul Bursa de ехсеlеп!й а Guvernului Ei BuTsa ре domenii gtiinlifice pentru

studen{ii-doctoranzi. Astfel, la Ministerul Educaliei, Culturii ;i Сеrсеtirii au fost depuse

38 de dosare, din cadrul а 5 instifulii organizatoare de studii superioare de doctorat:

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnic1 а Moldovei, Academia de

Studii Economice а Moldovei, Universitatea de Stat de Medicini qi Fаппасiе "Nicolae
Testemi{anu ;i Universitatea de Stat din Tiraspol .

Dosarele candida{ilor au fost evaluate de сitrе б grupuri de ехреr!i, constituite de

Ministerul Educafiei, Culturii qi СеrсеtЁrii рriп Ordinul ministrului educafiei, culturii qi

cercetiTii пr, 1303 din 23.1l2020. in scopul examindrii dosarelor 9i selectбrii candidalilor
pentru оЬliпеrеа Bursei de excelenla 9i Bursei ре domenii gtiinlifice, exper{ii au fost

selecta i conform domeniului tiirr fic rо еlоr de doctorat епtru саrе au existat



aplica{ii din саdгчl secliil
Nalionale de Asigurare а

оr gtiinlifice ale Academiei de ýtiinle а Moldovei, Agenliei
Calitalii in Educalie si Сеrсеtаrе, Consiliului Rectorilor din

Republica Moldova, рrесum si ai tinerilor сеrсеtйtоri din Republica Moldova (scrisoarea
пr. 04/2-09lбl31 din 04. 1 1 .2020, scrisoarea пr. 04/2-09161 32 din 04. l l .2020 ;i sсrisоаrеа
пr. 0412-0916|З3 din 04.1 1.2020).
in rezultatul procesului de evaluare ;i in baza proceselor чеrЬаlе ale grupurilor de experli
ре domenii, ý-а constatat:
La domeniul 1. ýtiinle ale naturii au fost depuse 7 dosare, dintre care: 5 dosare
indeplinesc cerintele pentru Вursа de excelenti а Guvernului qi 2 dosare corespund
cerintelor репtru Bursa ре domenii ;tiin{ifice.
La domeniul 2. ýtiinte inginereEti ;i tehnologii ач fost inaintate 7 dosare, саге
indeplinesc cerinlele pentru Bursa de excelen{d а Guvemului gi corespund сеriп{еlоr
репtru Bursa ре domenii qtiinlifice (la рrорчпеrеа mеmьrilоr comisiei de experli cele 7
dosare au fost inaintate atAt pentru acordarea Bursei de excelenti а Guveгnului, cAt Ei
репtru асоrdаrеа Bursei ре domenii qtiin!ifice).
La domeniul 3. ýtiinle medicale au fost depuse l0 dosare, dintre саrе: 8 dosare
indeplinesc cerinlele репtru Bursa de excelenlE а Guvernului gi 2 dosare corespund
cerintelor pentru Bursa ре domenii gtiinlifice.
La domeniul 4. ýtiinle agTicole au fost inaintate 2 dosare, саrе indeplinesc cerinlele
pentru Bursa de ехсеlеп!б а Guvemului gi соrеsрчпd cerinlelor pentru Bursa ре domenii
gtiinlifice (la propunerea mеmЬrilоr comisiei de experli dosarele au fost inaintate atit
pentru acordarea Bursei de excelentЁ а Guvemului, cAt si pentru асоrdаrеа Вursеi ре
domenii gtiinlifice).
La domeniul 5. ýtiinle sociale qi есопоmiсе au fbst inaintate 7 dosare, dintre саrе 5

dosare indeplinesc cerinlele pentru oblinerea Вчrsеi de ехсеlепtй а Guvernului qi 4
dosare corespund cerin}elor pentru Вursа ре domenii gtiinlifice (la рrорuпеrеа membrilor
comisiei de experli 3 dosare au fost inaintate atit pentru асоrdаrеа Bursei de ехсеlеп!й а
Guчеrпului, cAt qi pentru асоrdаrеа Bursei ре dornenii qtiinlifice), iar l doar пu cste
eligibil.
La domeniul 6. ýtiinle umaniste au fost prezentate 3 dosare, dintre саrе doar un dosar
intruneEte condiliile pentru oblinerea Bursei de Ехсеlеп!б а Guvernului, iаr celelalte 2
dosare пч sunt eligibile.
Acordarea Вursеlоr de excelentd а Guvemului gi Burselor ре domenii gtiinlifice pentru
studenlii-doctoranzi va spori atractivitatea studiilor doctorale si calitatea acestora.
investi{iile in studenlii-doctoranzi fiind valoriГrcate prin potentialele beneficii aduse
mediului economic i socio-cultural al arll.
5. Fuпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаrй
Implementarea prevedeIilor proiectului Hotйririi de Guvem cu privire la асоrdаrеа
Bursei de excelenta а Guvernului gi Bursei ре domenii gtiinlifice pentru studen{ii-
doctoranzi пч necesitd cheltuieli financiare suplimentare. Miiloacele fiпапсiаrе au lost
lanificate in bu etul de stat entru anul 202l .

6. Modul de iпсоr оrаrе а actului in саdrul normativ in vi оаrе
Proiectul este еlаЬоrаt in conformitate сч саdrчl поrmаtiч in vigoare Ei nu va necesita

uпоr acte погmаtlче.
7. Avizarea i consultarea ublici а roiectului

rii prevederilor Legii nr. 2З912008 privind trапsраrеп!а in procesul
decizional, proiectul HotбrArii Gччеrпului а fost plasat ре pagina web o1icialб а

Ministerului Educaliei, Culturii qi Сеrсеtёrii, la cornpartirnentul Transparen{a decizionalЁ

|00/2017 oiectul а fost su uS

In vederea respectd

qi ре platforma guvernamen
in confoгmitate cu art.32
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procedurii de avizare, consultare publicб ;i expertizare.
8. Constat5rile expertizei anticorup(ie
Proiectul а fost supus expertizei anticoruptie in cadrul procesului de avizare. iп чrmа
analizei proiecfului 9i notei infoгmative, se stabileýte сб prevederile acestuia согеsрчпd
scopului declarat de аutоr 9i este in conformitate сч interesul public. iп concluzie, se
constata сб proiectul de act погmаtiч supus expertizei anticorup{ie nu conJine factori de
risc Ei riscuri de соruр!iе.
9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul пч necesitё efectuarea expertizei de compatibilitate, dat fiind faptul сё proiectul
de hоtбrАге nu prezinta relevanla UE.
l0. Constatйrile expertizei juridice
Proiectul а fost supus expertizei juridice in cadrul procesului de avizare. Au fost рrорusе
rесоmапdаri саrе au contribuit la imЬчпёtйlirеа proiectului hotirбrii Gччегпчlчi..
11. Constatйrile altor expertize
Proiectul пu а fost supus аltоr expertize.

Lilia POGOLýA
Ministru
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