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Cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele  

de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2021 

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

 

În temeiul art. 59 alin. (1) lit. c) 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, și al Legii 

bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 393-399, art. 321), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  

 

1.  Se aprobă Planul de admitere la programele de postdoctorat cu 

finanțare bugetară pentru anul 2021 (se anexează). 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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              Anexă  

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

PLAN 

de admitere la programele de postdoctorat  

cu finanțare bugetară pentru anul 2021 

 

 
Prioritate strategică Numărul de locuri 

cu finanțare de la buget 
Sănătate 4 

Agricultură durabilă, securitate alimentară și 

siguranța alimentelor 

5 

Provocări societale 13 

Competitivitate economică și tehnologii inovative 1 

Total 23 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectu I hotlririi Guvernului

cu prilire la aprobarea Planului de admitere la programele de postrloctorat
cu finan{are bugetarl pentru anul 2021

L Denumirca autorului $i, dupi caz, a participantilor la elaborarea proicctu lu i
Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercerlriial RepLrblicii Moldova

2. Contli ile ce au im us clabora rea rr.riectului de act normativ ifinalitir ilc u rmirite
Proiectul Hotirdrii Cuvernului a lost elaborat in contbrmitate cu prevederile art. 59 alin.(l). lit c)
din Codul cu privire la gtiinld qi inovare al Republicii Moldova nr.25912004, precum $i Legii
bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 17212019. Adilional, in conformitate cu pct. 29 din
Regulamentul de organizare ;i desfEgurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin Hotdrdrea
Cuvernului Republicii Moldova ff. 49912018, Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii, prin
consultare cu ministerele interesate, propune anual Guvernului spre aprobare planul de admitere la
programele de postdoctorat cu finanlare bugetar6.

Din bugetul de stat se finanleazi urmdtoarele proiectele din domeniile cercetArii gi inovlrii:
programe de stat. programe de postdoctorat. proiecte bi-/m ultilaterale. proiecte de inovare ;i
transfer tehnologic. care corespund priorit6!ilor strategice stabilite in Programul na{ional in
domeniile cercetdrii 5i inovdrii. aprobat prin Hotirdrea Cuvernului Republicii Moldova nr.
381/2019 cu privire la aprobarea Programului national in domeniile cercetirii ;i inovarii pentru
anii 2020-2023 gi a Planului de acliuni privind implementarea acestuia $i sunt in consonant5 cu
strategiile sectoriale. precum ;i programe le-cad ru de cercetare ale Uniunii ['iuropene.

Pregdtirea cadrelor gtiinfifice prin programe de postdoctorat reprezinta o prioritate nationalE, care

se reg5segle in documentele de politici qi planurile de dezvoltare a organizaliilor din domeniile
cercetarii :;i inovarii. Astfel, programele de postdoctorat au ca obiectiv principal oferirea de

oportunitili suplimentare in evolulia profesionalS pentru o carierd in cercetare gi au ca scop

realizarea de cercetdri gtiin{ifice fundamentale qi aplicative avansate. Aprobarea planului de

admitere la programele de postdoctorat va contribui la formarea cadrelor gtiinlihce de calificare
superioarS, intru asigurarea necesitetilor pielei muncii gi a mediului de cercetare. ln acest context
mentionam ca din totalul de 4058 de salariafi din activitatea de cercetare-inovare, 334 persoane au

titlul qtiinlific de doctor habilitat, ceea ce constituie 8,23%.

[-a programele de postdoctorat. in conformitate cu Hotdrirea Guvemului nr. 460/2019 pentru

aprobarea planului privind specialitatile Stiintifice la programul de postdoctorat. in anul 2020 au

fbst inmatriculali l2 postdoctoranzi cu finanlare de la bugetul de stat, numdrul candidalilor tiind in
descre;tere comparativ cu anul 2019, cdnd au fbst inmatriculate l6 persoane qi 2018 cind au lbst

inmatriculate l8 persoane. Una dintre cauzele reducerii numirului de postdoctoranzi a lbst
modillcarea cadrului normativ, prin aprobarea Hotdrdrii Guvernului nr. 49912018 cu privire la

aprobarea Regulamentului de organizare gi destigurare a programelor de postdoctorat. ce prevede

obligaliile organiza.tiei din domeniile cercetarii qi inovirii de a restitui Agenliei Nalionale pentru

Ccrcetare qi Dezvoltare bursa achitatd postdoctorandulu i in cadrul proiectului llnantat de la bugetul
de stat. dacd dupd perioada de gralie acesta nu a sustinut teza de doctor habilitat sau sinteza

lucrdrilor $ti inli fi ce.

Un rol determinant in organizarea Ei dest)gurarea concursurilor de proiecte ii revine Agenliei
Nalionale pentru Cercetare gi Dezvoltare, responsabild de organizarea qi desfh;urarea concursurilor
de proiecte postdoctorale in conformitate cu prevederile Metodologiei de finanfare a proiectelor
din domeniile cerceterii 9i inovdrii, aprobatd prin Hotirirea Guvernului nr.382/2019. precum 5i
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. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

I)roicctul elaborat nu contravine legislalici Uniunii IrLrropenc

IrmolltTilre:l3

le neis la ia Uniunii ll,u rotct na ionalc cu I is la

{. Princi ierea clenren tclo r noia lelc icvidenrcvedcri ale roiectu lu i

, Culturii qi Cercetarii. prin consultare cu ministercle interosatc. prccurn 5i
organizaliile de drept public din domeniile cerceterii pi inovdrii a elaborar Planul de admitere la
programe de postdoctorat cu finanlare bugetar[ pentru anul 2021.
Pentru a evita situaliile cind. dupi inmatriculare. apar probleme cu desemnarea
cond ucdtorilor/con su ltanlilor qtiin{ifici fi a temelor pentru tezele de doctor habilitat, organizaliilor
de drept public din domeniile cercetarii gi inovirii li s-a recomandat sa se asigure de faptul cd.
institulia este abilitati cu dreptul de pregltire a cadrelor $tiinlifice la specialitalile propuse pentru
a fi incluse in plan, in scopul realizirii cercetarilor qtiintifice fundamentale qi aplicative avansate
de cdtre cercetatoriidin Republica Moldova qi oferirii de oportunitAli suplimentare in evolu{ia lor
prof'esionalS.

Reie;ind din recomandlrile Ministerului Finanlelor, ca numirul de locuri la buget sd nu depageascd

Ministerul Educal iei

citia anu lu i etarirecedent. Planul a fost a ustat la 23 Iocuri cu finan re bu

7. Avizarca;i consultarea publicl a proiectului
Proiectul a fbst consultat public gi avizat. in confbrmitate cu legislalia in vigoare

8. Constatirile expertizci anticoru ptie

Proiectul de act normativ a fost supus expertizarii anticoruptie. Prevederile proiectului corespund
scopului declarat de citre autor in nota informativd qi acesta este in conformitate cu interesul pub lic.
ln normele forrrulate prin proiectul supus expertizei anticoruplie n-au lbst identificali careva
t'actori gi riscuri de coruplie.

5. Fundamcntarea econo m ico-fi nancia rI
Proiectul hotardrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de admitere la programe de
postdoctorat cu tinanlare bugetard pentru anul 2021 se incadreazd in limita bugetului aprobat. in
cqsl 191!lt!!! pllSr&49 utI loace financiare in suma de 3365.1 mln lei.ll

6. Modul de incor orare a actuluiin cadrul normativ in vi o:lre

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul nu necesiti cfectuarea expenizei de compatibilitate. dat fiind lhptul ci proiectul de

hotdrire nu prezintl relevanld UE.

I0. (lonstatl rile erpertizei juridice
Proiectul de act normativ a lost supus expertizariijuridice.

Proiectul nu a tbst supus altor expertize

t4
Igor $AROV

Ministru
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Proiectul este elaborat in confbrmitate cu cadrul normativ in vigoare pi nu va necesita abrogarea
unor actc normative.

I l. Constatlrilc altor cxpertize
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