
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile 

superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la 

bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 

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

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), al art. 94 alin. (10) și al art. 139 

lit. g) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul 

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

ulterioare, 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 2021-2022 (se anexează). 

2. Instituţiile de învățământ 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, ale 

alocațiilor bugetare și ale unităților de personal aprobate conform legislației. 

3. Admiterea în ciclul III de studii superioare se va organiza numai în cadrul

programelor de studii superioare de doctorat, acreditate sau autorizate provizoriu 

conform legislației. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina

Ministerului Educației și Cercetării. 



2 

 

6. 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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     Aprobat 

      prin Hotărârea Guvernului nr. 

PLANUL 

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

de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 

Nr. 

crt. 

Domeniul științific Total 

număr de 

granturi 

doctorale 

Inclusiv: 

doctorat 

științific 

doctorat 

profesional 

1. Științe ale naturii 27 27 

2. Științe inginerești și 

tehnologii  

19 19 

3. Științe medicale 67 67 

4. Științe agricole 20 20 

5. Științe sociale și economice 140 140 

6 Științe umaniste 40 31 9 

Total 313 304 9 

Granturi doctorale pentru 

străini 

15 

Repartizarea numerică a granturilor doctorale pe autorități publice 

centrale:  

Ministerul Educației și Cercetării – 201; 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – 25; 

Ministerul Sănătății – 67; 

Ministerul Apărării – 4; 

Ministerul Afacerilor Interne – 3; 

Cancelaria de Stat – 13. 



NОТД INFORMATIVД
la proiectul Hotбririi Gччеrпчlчi cu privire la арrоЬаrеа Planului de admitere la studii
superioare de doctorat, ciclul III, cu fiпапtаrе de la bugetul de stat репtru anul academic

2021-2022

1. Dепumirеа autorului gi, dupi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului
Ministerul Educatiei si Сеrсеtlгtt

2. Condifiile се аu impus еlаЬоrаrеа proiectului de act поrmаtiч 9i finalitiJile чrmйritе
intemeiul рrечеdеrilоr аrt.85 alin (2),art.94 alin.(l0)9i аrt. lЗ9 lit.g)dinCodul Educatiei al

Republicii Moldova, aprobat prin legea пr. |52/20|4 (Monitorul oficial al Republicii Moldova,
20l4, пr. З19-З24), Ministerul Educa{iei qi Cercet5rii, рriп consultare сч autoritatile ýi

instituliile publice de rеsоrt, рrорчпе Guvernului Planul de admitere 1а studii superioare de

doctorat, ciclul III, cu fiпап!аrе de la bugetul de stat репtru anul academic 202|-2022.
Proiectul Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu fiпап!аrе de la
bugetul de stat, репtru апч[ academic 202l -2022 а fost еlаЬоrаt in temeiul рrорuпеrilоr
inaintate de сdtrе instituliile de inv5{imint sчреriоr, consorliile, рагtепеriаtеlе nalionale ýi

intemalionale. inclusiv сеlоr constituite cu раrtiсiрагеа organizatiilor din sГега ýtiintei ýi

inovirii, al analizei Planului de admitere pentru anul academic 2020-202I., aprobat prin
Ноtlrirеа Guvemului пr.65212020 cu рriчirе la арrоЬаrеа Planului de admitere la studiile
suреriоаrе de doctorat, ciclul III, cu fiпапtаrе de la bugetul de stat, репtru anul academic 2020-

202l (Monitorul Oficial, 2019, пr,221-225, ar1.778), al Raportu|ui de inmatriculare iп anul de

studii 2020-202l la studiile suреriоаrе de doctorat, ciclul III, dаr qi luДпd iп сопsidегаliе
prioriti{ile de politici sectoriale ре termen mediu (20l9-202l) арrоЬаtе рriп Ноtёt'irеа

Guvernului пr. З50/20l8 cu privire la арrоЬаrеа prioritatilor de politici sectoriale ре termen

mediu (20l9-2021) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,20l8, пr. \26-\32, аrt.З92).

Рriп proiectul Planului de admitere [а studiiIe superioare de doctorat, ciclul lII, statul asigurl

ргеgДtiгеа саdrеlоr pentru cariera gtiinlifici, oferind апuаl fiпап{аrе din bugetul de stat sub

fоrml de grапtчri doctorale. Beneficiarii finali ai поrmеlоr рrорusе prin proiectul men,tionat

чог fi candida|ii delinatori ai diplomei de studii superioare de mаstег sau ai unui act de studii

echivalent, rесчпоsсut de structura abilitati cu recunoaýterea gi echivalarea actelor de studii qi

а саlifiсйгilоr, саrе чоr participa la сопсuгsul de admitere la studiile suреriоаrе de doctorat,

ciclul III. Studiile dосtоrаlе rерrеziпtб prima etapa а саriеrеi gtiinlifice.

Дсоrdаrеа grапtчгilоr doctorale se realizeazi ре Ьаzй de competitie de proiecte qtiinlifice iпtrе

ýcolile doctorale ale instituliilor de iпч6{6mбпt suреriог 9i ale conso(iilor sau раrtепеriаtеlоr
nalionale ýi intemalionale autorizate provizoriu sau acreditate, conform prevederilor cadrului

погmаtiч in vigoare, саrе аu depus dosare de participare in cadrul competiliei nalionale а

granturilor doctorale pentru arul academic 2021-2022. Дсоrdаrеа de grantuгi doctorale ре

bazi de competitie de proiecte Etiinlifice intre ýcolile doctorale va contribui la sроrirеа calitilii
studiilor superioare de doctorat ýi а iпчЁtйmбпtului superior in ansamblu.

Urmаrе а scrisorii пr. 0412-09/235 din 2 l .01.2l 9i а anun}ului plasat ре pagina web oficialЁ а

Ministerului Educaliei gi Сеrсеtirii https://mecc.gov.md/ro, compartimentul anunluri, а iost

lansat apelul de depunere а dosarelor de рагtiсiраrе la competilia nalionala а рrоiесtеlоr
gtiintifice iп чеdеrеа rераrtizаrii gгапturilоr doctorale din bugetul de stat репtrц admiteгea 202l-

2022.
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Totodata, mentionam са, in temeiul агt.94 din Codul educaliei al Republicii Moldova пr.

15212014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20l4, пr.3l9-324, аrt.634) qi luAnd in
сопsidеrаrе necesitatea asiguririi cadrului normativ репtrц organizarea admiterii 9i
inmatгiculirii la studiile sчреriоаrе de doctorat, ciclul III este песеsаrа о alta data репtrч
iпtrагеа in vigoare а actului normativ. Planul de iпmаtriсulаrе la studiile suрегiоаrе de doctorat

cu fiпапtаrе de la bugetul de stat se арrоЬй de Guvern.

3. Descrierea gradului de compatibilitate репtru proiectele саrе au са scop аrmопizаrеа
legisla(iei naJionale cu Iegisla{ia Uniunii Еurорепе
Prezentul proiect de Ноtаrаrе nu сопtrачiпе legislaliei Uniunii Еuгорепе.

4. Principalele prevederi ale рrоiесtчlчi qi eviden{ierea elementelor noi
Рrоiесtul Planului de admitere prevede un total de 3l3 grапturi pentru studiile superioare de
doctorat, ciclul III, finanlate de la bugetul de stat репtrч апul academic 2021-2022.
Totodat1, proiectul Planului de admitere рrеsuрuпе rераrtizаrеа соtеlоr de inmatriculare intre
cele б domenii de studii, prevazute d,e Nоmепсlаtоrul specialitdyilor ;tiiпуфсе, апехё la
НоtiгАrеа Guчеrпului пr. 199/20lЗ: l. ýtiinte ale naturii, 2. ýtiinle iпgiпегеgti qi tehnologii, 3

ýtiin{e medicale,4. ýtiinIe agricole,5. ýtiinle sociale qi economice ýi 6. ýtiinle umaniste.
La fel specificdm, сi пumйrul de 313 grапtuгi destinate studiilor suреriоаrе de dосtоrаt, ciclul
III, а fost determinat de:
а. capacitatea institulionali de suslinere а studiilor suреriоаrе de doctorat, ciclul III, reflectatd in
solicitlrile de grапtuгi inaintate de instituliile de invl{lmAnt suреriоr, consor{iile, раrtепеriаtеlе
nalionale gi intemalionale, inclusiv cele constituite cu participarea organizaliilor din sfera 9tiin{ei
gi inovirii.
Ь. necesitatea de cadre calificate in instituliile de iпчё!йmiпt suреriоr gi institutele de сеrсеtаrе.
с. пчm5гul рrоiесtеlоr pa(icipante la competilia па{iопаli а proiectelor ;tiintifice in vederea
rераrtizйrii grапtчrilог doctorale de la bugetul de stat.

Astfel, пчmirul grапturilоr doctorale oferite репtru cele б domenii ýtiinlifice incluse in Planul de
admitere рrорчs pentru anul academic 2021-2022 constitцie репtru domeniul gtiintific 1. ýtiinle
ale naturii - 27 granturi, репtrч domeniul ;tiinlific 2. ýtiin{e inginere;ti 9i tehnologii - 19

granturi, pentru domeniul qtiin{ific 3. ýtiinle medicale - 67 grапtuгi, репtru domeniul gtiin}ific 4.

ýtiin{e agricole - 19 grапtчri, репtгu domeniul ýtiinlific 5. ýtiinle sociale qi economice - 140

gгапtчri qi pentru domeniul gtiinlific 6. ýtiinle umaniste - 40 granturi.

La ргорuпеrеа Diгес}iеi Analizd, Мопitоrizаrе qi Evaluare а Politicilor а Ministerului Educaliei
gi Cercetirii, proiectul Planului de admitere la studii suреriоаrе de doctorat, ciclul III, prevede l5
lосuri сч finan{are de la bugetul de stat pentru cetllenii straini, iп baza tratateIor internalionale la
саrе Republica Moldova este раrtе.
Dosarele ýcolilor doctorale, conducltorilor de doctorat qi proiectele qtiinlifice au fost validate qi

evaluate de сitrе Comisiile de ехреrli na{ionali ре domenii qtiin{ifice. La selectarea ехреr{ilоr s-a

linut cont de experienla profesionali in calitate de сопdчсitоr de dосtоrаt/mеmЬrч al comisiei de

iпdrumаrе (in ultimii 5 ani), activitatea iп саdrul proiectelor/granturilor nalionale de сеrсеtаrе (in

ultimii 5 апi), ехрегiеп{а 9i expertiza in ечаlчаrеа institulionall de рrоgrаmе de studii qi de

сеrсеtаrе sau proiecte na,tionale/intema{ionale 9i activitatea de сеrсеtаrе in cadrul

proiectelor/gгanturilor iпtеrпаliопаlе de сеrсеtаrе (in ultimii 5 ani) 9i corespunderea dintre

domeniul gtiinlific expertizat gi cel al evaluatorului. Astfel, la Ministerul Educaliei ;i Cercetlrii
au fost depuse dosare din cadrul а 30 ýcoli doctorale qi l4л institulii, consorlii 9i рагtепеriаtе
nalionale Ъrgапizаtоаrе de studii superioare de dосtоrаt. in cadrul competiliei de proiecte

gtiin{ifice ач fost evaluate 334 рrорчпеri de рrоiесtе qtiin{ifice. Locurile рriп contract, cu

achitarea taxei de studii репtrч studiile suреriоаrе de dосtоrаt, ciclul IIl, sunt stabilite de сitrе

ýcoala doctorala autorizata рrочizоriч sau асrеditаtё, iп conformitate cu рrечеdеrilе cadrului
normativ in vigoare, cu iпfоrmаrеа Ministerului Educa!iei gi Сеrсеtiгii.
Repartizarea grапtчrilоr doctorale аrе loc urmаrе а арrobdrii planului de admitere la studiile
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sчреriоаrе de doctorat, ciclul III, cu fiпапlаrе de la bugetul de stat pentru anul academic 202l_
2022 in cadrul ýcolilor doctorale Tntre conducatorii de doctorat ale сйrоr рrорuпеri de proiecte au
fost ечаlчаtе pozitiv in procesul de ечаlчаге din cadrul competiliei na1ionale а granturilor
dосtоrаlе репtru апul academic 202|-2022. lnstituliile, consorliile qi parteneriatele na{ionale qi

intemationale organizatoare de studii superioare de doctorat еГесtuеаzД admiterea candida{ilor la
studiile sчреriоаrе de doctorat, ciclul III, cu fiпап!аrе de la bugetul de stat in limita Planului de
rераrtizаrе aprobat, in ordine descrescаtoare а punctajului oblinut. ýcoala Dосtоrаli va decide
pгoiectul caýtigator, in funclie de rе[ечапIа acestuia pentru domeniul respectiv, in саzчl in саrе
proiectele ýtiintifice au acumu|at acelaýi пчmаr de puncte.
Admiterea in ciclul III de studii suрегiоаrе se va organiza numai la рrоgrаmеlе de studii
suреriоаrе de doctorat acreditate sau autorizate provizoгiu, сопfоrm legisIaJiei Tn vigoare.
Adilional, menlionam faptu[ са, urmаrе а evoluliei situa!iei epidemiologice 9i misurilоr
restrictive ale autorita!ilor publice саrе limiteazй./interzic accesul in universitili pentru а рrечепi
rispindirea epidemiei virusului COVID-l9 in !аri, а fost арrоЬаt Ordinul Ministerului educa{iei,
culturii 9i сеrсеtйгii пr. 457 din l8.05.2020 de modificare а anexei la Ordinul МЕС пr.12l3 din
lЗ.08.20l8 cu рriчirе la calendarul ечаlчirilоr ехtеrпе а calitllii in vederea acreditёrii
рrоgгаmеlоr de studii suреriоаге, рriп extinderea perioadei de ечаluаrе ехtеmб in чеdеrеа
acreditйrii programelor de studii suреriоаrе de doctorat (ciclul III) рiпй la 01.09.2022. Astfel,
autorizarea de fuпсliопаrе provizorie репtru рrоgrаmеlе de studii sчреriоаrе de doctorat este
consideratё valabild рiпё la acreditarea ultеriоаrё а рrоgrаmеlоr de studii suреriоаrе de doctorat.

5. Fundamentarea economico-fi папсiаr5
Mijloacele financiare репtrч grапtчгilе doctorale se аlосй anual рriп Legea bugetului de stat.

Referitor la limita cheltuielilor prevazute in acest scop, in Proiectul Planului de аdmitеге la
studiile superioare de doctorat, ciclul lII, репtrч апul academic 202l'-2022 se рrорuпе а fi incluse
3 l3 locuri cu fiпап!аrе de la bugetul de stat.

Redistribuirea aloca{iilor pentru anul academic 202|-2022 а fost propusй pentru рrоmочаrеа 9i
iпсurаjаrеа tinerilor сеrсеtitоri din alte domenii ;tiintifice рriп dezvoltarea gcolilor doctorale,

realizarea чпоr noi рrоgrаmе de doctorat gi implicarea tinerilor conducltori de doctorat. Astfel,
Ministerul Educaliei gi Сеrсеtiгii, са оrgап сепtrаl de specialitate al administraliei publice care

asiguri realizarea politicii guvernamentale а prevazut in Саdrul Ьugеtаr ре tеrmеп mediu репtru
апii 2022-2024 alocalii financiare репtrч lосчrilе cu fiпап!аrе de la bugetul de stat репtru апч[

academic 2021'-2022 qi in ргоiесtul legii bugetului de stat pentru anul 202l, 9i respectiv urmeazi
sё prezinte рrорчпеri de rеdistriЬцirе а aloca{iilor fiпапсiаге respective pentru fiесаrе autoritate

publicЁ сепtrаl5 pentru anul academic 2021-2022, dupi cum urmeazl: репtru 202l costurile

suplimentare репtrч 1 grапt doctoral de la Ministerul Sdndtnlii al Republicii Moldova сitrе
Ministerul АраrЁrii al Republicii Moldova constituie 5467 lei (noiembrie-decembrie), репtru l
grапt саtrе Ministerul Afacerilor lnteme а[ Republicii Moldova constituie 5467 lei (noiembrie-

decembrie) ýi respectiv, pentru l grапt doctoral сйtrе Сапсеlаriа de Stat constituie 5467 lei

(поiеmЬгiе-dесеmЬriе), iar репtrч 2022 репtru l grant doctoral с5trе Ministerul Apiririi al

Republicii Moldova constituie 32802 lei, pentru l grant doctoral cltre Ministerul Аfасеrilоr

Inteme al Republicii Moldova constituie 32802 lei, 9i respectiv, репtru l grапt doctoral саtrе

Сапсеlаriа de Stat constituie 32802 lei. Totodat1, de la Miriisteru| Educaliei qi Сеrсеtiгii al

Republicii Moldova, репtrц anul 202l costurile suplimentare репtru 2 granturi doctorale сitrе

сапсеlаriа de Stat constituie 6828 lei (поiеmЬriе-dесеmЬriе), iar репtru 2022 pentru 2 grапtчri

doctorale сltrе Сапсеlаriа de Stat constituie 40968 lei.

б. Modut de iпсоrроrаrе а actului in cadrul поrmаtiч in vigoare
з



Proiectul este elaborat in conformitate cu саdrul normativ in vigoare qi пu va necesita аЬrоgаrеа

unor acte normative.

7. Avizarea qi consultarea public5 а proiectului
In чеdеrеа respectёrii рrечеdеrilоr Legii пr. 2З9/2008 privind trапsраrепtа in procesul

decizional, proiectul НоtirАrii Guчеmчlui va fi plasat ре pagina web oficialй а Ministerului
Educatiei ýi Cercetarii, la compartimentul Тгапsраrепlа decizionall 9i ре platforma
guvemamentali www.particip.md. iп conformitate cu аrt.32 qi аrt. 34 din Legea пr. l 00/20l7
proiectul а fost supus procedurii de avizare, consultare рчЬliсй 9i ехреrtizаrе.

Proiectul чrmеаzе а fi supus expertizei anticorup{ie in саdrчl procesului de avizarelexpertizare.
Informatia privind гezultatele expertizei anticoruptie va fi inclusi dupй rесерliопаrеа expertizei
in sinteza obiectiilor qi ргорuпеriIоr/rесоmапdirilоr la рrеzепtul рrоiесt de hоtirАrе.

9. Constatirile expertizei de compatibiIitate
Proiectul nu necesitй еfесtчаrеа expertizei de compatibilitate, dat fiind faptul с1 proiectul de

hоtlrirе пч prezinti rеlечап{й UE.
10. Constatirile expertizei juridice
Proiectul а fost supus expertizei juridice iп cadrul procesului de avizare/expeпizare, [пfоrmа{iа

геfеritоаrе la concluziile expertizei juridice а fost inclusl in sinteza obiecliilor 9i

рrорчпегilоr/rесоmапdЁrilоr la prezentul proiect de hоtirАrе.

11. Constatirile altor expertize
Proiectul пч а fost supus altor expertize.

?fz7,r.,
Anatolie TOPALA

Ministru
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8. Constatirile expertizei anticorup!ie


