
 
H O T Ă R Î R E 

cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de 

doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru 

anul academic 2019-2020 

  

nr. 430  din  04.09.2019 

  
Monitorul Oficial nr.274-278/603 din 06.09.2019 

  

* * * 

În temeiul art.85 alin.(2), art.94 alin.(10) şi art.139 lit.g) din Codul educaţiei al Republicii 

Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu 

modificările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de 

la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 (se anexează).  

2. Instituţiile de învăţămînt 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 

finanţare de la bugetul de stat, ale alocaţiilor bugetare şi ale unităţilor de personal aprobate, 

conform legislaţiei. 

3. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, autorităţile publice centrale şi organizaţiile de 

drept public din domeniile cercetării şi inovării vor monitoriza procesul de admitere la studiile 

superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-

2020. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

  
PRIM-MINISTRU Maia SANDU 

  

Contrasemnează:  

Ministrul educaţiei, culturii şi cercetării LilianaNicolaescu-Onofrei 

Ministrulfinanţelor NataliaGavriliţa 

   

Nr.430. Chişinău, 4 septembrie 2019.  

  

  

lex:LPLP20140717152
lex:LPLP20140717152


 

  
Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului  

nr.430 din 04.09.2019 

  

PLAN 

de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III,  

cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 

  

Nr.  

crt. 

Domeniulştiinţific Total 

număr 

de  

granturi 

doctorale 

Inclusiv: 

doctorat 

ştiinţific 

doctorat 

profesional 

1. Ştiinţe ale naturii 40 40  

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii 26 26  

3. Ştiinţe medicale 70 70  

4. Ştiinţe agricole 11 11  

5. Ştiinţe sociale şi economice 115 115  

6. Ştiinţe umaniste 51 41 10 

 Total 313 303 10 

 Granturi doctorale pentru străini 15   

  

Repartizarea numerică a granturilor doctorale pe autorităţi publice centrale:  
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării – 200; 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului – 25;  

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale – 70;  

Ministerul Apărării – 4;  

Ministerul Afacerilor Interne – 3;  

CancelariadeStat – 11. 

  

  


