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Institu{iile organiz:rtoare de studii superioare de doctorat

in vederea acord6rii Bursei de excelenfl a Guvernului gi Bursei nominale (pe domenii)

pentru studenli-doctoranzi, Ministerul Educafiei, Culturii gi Cercetlrii solicitd, in conformitate cu

Hot[rdrea Guvernului nr. l6l din 15.02.2008 (cu modificirile ulterioare), prezentarea, pdn6la l5
noiembrie 2017, a dosarelor de participare.

Dosarele candidafilor vor confine obligatoriu:

- Fiqa de evidenfd completat6 conform Anexei;

- Extrasul din figa academic6 privind realizarea programului de preg6tire avansatd qi a

programului de cercetare gtiinfificd, cu indicarea numirului de credite transferabile

obfinute;

- Copiile lucrlrilor publicate, brevetele de invenfii, materialele ce confirml participarea la

manifestlri gtiinfifice gi proiecte de cercetare;

- Copia buletinului de identitate al candidatului;

- Decizia argumentatd a Consiliului gcolii doctoralo;

- Demersul Senatului/consiliului qtiinfific al institufiei organizatoare de studii superioare de

doctorat.

Dosarele vor fi prezentate, in termenii stabili{i, la Ministerul Educa{iei, Culturii qi Cercetiirii.

Viceministru 
"/ eZ Litia PoGoLgA

Olesea Ciobanu, 23 24 43



Data inregistririi

1. Numele, prenumele

2. Anul, locul nagterii

3. Adresa de la domiciliu

4. Telefon de contact

5. Studii superioare.

5.1. Seria gi nr. diplomei

5. 2. Anul absolvirii

13. Data completdrii

I 5. Semndtura secretarului gtiin(ific

Circulara nr.
din . /0

Figa de eviden(I a studentului-doctorand

(denumirea instituliei de universitar)

6. Anul inscrierii la studii superioare de doctorat

7. Vechimea in muncd (dac6 pdnl la inscriere la r;tudii superioare doctorat studentul-

doctorand a activat in cimpul muncii).

8. Institulia unde studentul-doctorand igi face studiile, adresa

instituliei, ministerului)

9. Codul gi denumirea programului de doctorat

10. Lucrdri gtiin{ifice publicate brevete gtiinfifice:

in institut nationale _ internationale

Copiile lucrlrilor, brevetelor, programelor reuniunilo r se anexeazA.

ll. Numirul de credite transferabile acumulate in cadrul programul

studii avansate

de pregltire bazat pe

I 4. Semnltura studentului-doctorandului



Anexa nr.1 
la Hotărârea Guvernului nr.161 

din  15 februarie 2008 
 

 
 

REGULAMENTUL 
cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a  

Guvernuluişi Bursei nominale (pe domenii) 
pentru doctoranzi 

 
I. Dispoziţii generale 

    1. Bursa de excelenţă a Guvernului (în continuare - Bursa de excelenţă) şi Bursa nominală 
(pe domenii) (în continuare - Bursa nominală) pentru doctoranzi se acordă, anual, pentru un 
an calendaristic, doctoranzilor din anii 2 şi 3, cu învăţămînt la zi, care au realizat integral, la 
data respectivă, planul individual de activitate, au obţinut performanţe academice deosebite şi 
participă activ la viaţa socială a instituţiei. 
    2. Bursa nominală poartă numele unor savanţi notorii din 7 domenii ştiinţifice de mare 
importanţă pentru economia naţională şi viaţa social-culturală a ţării: Bursa “Anton Ablov” - 
în chimie; Bursa “Nicolae Anestiade” - în medicină; Bursa “Valentin Belousov” - în 
matematică; Bursa “Sergiu Rădăuţanu” - în fizică; Bursa “Dimitrie Cantemir” - în ştiinţe 
umaniste; Bursa “Boris Matienco” - în biologie; Bursa “Petru Ungureanu” - în agricultură. 
    3. Bursa de excelenţă şi Bursa nominală se aprobă anual de către Guvern, la propunerea 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (în continuare - Consiliul Suprem), în baza examinării dosarelor candidaţilor, 
însoţite de demersul senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat, unde 
studiază doctorandul.  
    4. Conducătorii instituţiilor cu activitate de doctorat vor asigura transparenţa  selectării 
candidaţilor pentru obţinerea Bursei de excelenţă şi Bursei nominale. 
    5. La  Bursa de excelenţă şi Bursa nominală pot candida doctoranzii, înmatriculaţi  în 
conformitate cu planul de admitere la doctorat, aprobat prin hotărîre de Guvern. 
   6. În scopul examinării dosarelor şi selectării candidaţilor pentru obţinerea Bursei de 
excelenţă şi Bursei nominale se creează, anual, prin ordinul Consiliului Suprem, comisii din 
5-7 persoane pentru fiecare domeniu ştiinţific din care fac parte reprezentanţi ai secţiilor 
ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, precum şi ai tinerilor cercetători din 
Moldova..  
    [Pct.6 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 
 

II. Criterii de acordare a Bursei de excelenţă  
 şi Bursei nominale 

    7. Bursa de excelenţă se acordă doctoranzilor, care: 
    [Pct.7 al.2) exclus prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 
    au susţinut examenele de doctorat, conform prevederilor Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, cu media nu mai mică de 9; 
    au participat cu referate şi comunicări la seminare, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, 
organizate de instituţia în care îşi fac studiile, precum şi la cele de importanţă naţională – nu 
mai puţin de 3, şi internaţională – nu mai puţin de 2 comunicări/publicaţii; 
    [Pct.7 al.4) modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 



   sînt autori (coautori) de brevete de invenţie sau au publicate nu mai puţin de trei lucrări 
ştiinţifice, dintre care cel puţin una - în reviste ştiinţifice internaţionale de specialitate. 
    8. Bursa nominală se acordă doctoranzilor din domeniile enumerate la punctul 2 al 
prezentului Regulament, care: 
    [Pct.8 al.2) exclus prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 
    au susţinut examenele de doctorat, conform prevederilor Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, cu media nu mai mică de 8,5;  
    au participat cu referate şi comunicări  la seminare, conferinţe şi simpozioane, organizate 
de instituţia în care îşi fac studiile, precum şi la cele de importanţă naţională; 
    sînt autori (coautori) de brevete de invenţie sau au publicate nu mai puţin de două  lucrări 
ştiinţifice, dintre care cel puţin una - în reviste de importanţă internaţională.      
    9. În cazul în care criteriile de acordare a Bursei de excelenţă  şi Bursei nominale sînt 
întrunite de un număr mai mare de candidaţi decît numărul  burselor oferite, vor fi luate în 
considerare criterii suplimentare: numărul participărilor la reuniuni ştiinţifice, numărul 
publicaţiilor şi valoarea ştiinţifică a acestora, participarea, în calitate de membru, în asociaţii 
ştiinţifice. 
    10. Instituţiile cu activitate de doctorat prezintă, pînă la 15 noiembrie, anual, comisiilor pe 
domenii, constituite în cadrul secţiilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru 
fiecare candidat în parte fişa de evidenţă completată, conform anexei la prezentul 
Regulament, demersul senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat şi 
copiile lucrărilor publicate şi a buletinului de identitate al candidatului. 
    [Pct.10 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 
    11. Comisiile pe domenii examinează dosarele candidaţilor şi prezintă, pînă la 1 decembrie, 
lista candidaţilor Consiliului Suprem. 
    [Pct.11 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 
    12. În baza concluziilor comisiilor pe domenii, Consiliul Suprem elaborează şi aprobă 
proiectul de hotărîre a Guvernului privind acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi 
Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi şi-l prezintă Guvernului. 
    [Pct.12 în redacţia HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 
    13. În cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, confirmate prin prezentarea 
certificatului respectiv, eliberat de instituţia medicală abilitată, doctorandul primeşte Bursa de 
excelenţă sau Bursa nominală  şi în perioada concediului medical. 
    În cazul concediului de maternitate, confirmat prin actele eliberate de instituţia medicală 
abilitată, doctoranda primeşte Bursa de excelenţă sau Bursa nominală după restabilirea la 
studii. Termenul de primire a Bursei de excelenţă sau a Bursei nominale nu va depăşi, 
însă,  termenul prevăzut de legislaţia în vigoare - un an calendaristic. 
   14. Bursa de excelenţă sau Bursa nominală poate fi retrasă prin hotărîre de Guvern, la 
propunerea Consiliului Suprem, bazată pe demersul respectiv al senatului/consiliului ştiinţific 
al instituţiei cu activitate de doctorat, în cazul comiterii de către doctorand a  unor infracţiuni 
sau încălcării prevederilor statutului instituţiei în care îşi face studiile. 
    15. Pentru doctoranzii anului III achitarea burselor se va sista odată cu finalizarea studiilor 
de doctorat. 
    [Pct.15 introdus prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604] 



 

 

 



 



 


