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AVIZAT
la şedinţa Consiliului ştiinţific

9 9 9 9

USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
Decizia nr. 3/3 din 23.03.2022

APROBAT 
la şedinţa Senatului 
USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
Decizia nr. 4/7 din 21.04.2022

REGULAMENTUL
privind acordarea bursei nominale de merit „Nicolae Testemiţanu” 

studenţilor-doctoranzi din Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

I. DISPOZIŢII GENERALE. CADRU LEGISLATIV
1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a bursei nominale de merit 

„Nicolae Testemiţanu” studenţilor la studii superioare de doctorat, din cadrul Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie ’’Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (în continuare 
Universitate).

2. Regulamentul este elaborat în baza:
2.1. Codului Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014;
2.2. Hotărârii Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, 

altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, 
elevii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 
nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţământul 
postuniversitar

2.3. Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea studiilor superioare de doctorat

2.4. Hotărârii Guvernului nr. 161 din 18.02.2008 „Cu privire la Bursa de excelenţă a 
Guvernului şi Bursa pe domenii ştiinţifice pentru studenţii-doctoranzi

2.5. Cartei Universităţii, înregistrate la Ministerul Justiţiei al RM nr.5936 din 08.10.2015;
2.6. Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului 

Naţional de Credite de Studiu în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova (decizia Senatului nr. 1/8 din 06.04.2017);

2.7. Regulamentului cu privire acordarea burselor şi altor forme de ajutor material în 
Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova (decizia Senatului nr. 7/17 din 18.10.2017).

3. Bursa nominală de merit „Nicolae Testemiţanu” a Universităţii reprezintă o indemnizaţie 
lunară acordată pe parcursul unui an calendaristic studenţilor-doctoranzi la studii cu frecvenţă 
şi cu frecvenţă redusă, care manifestă performanţe academice, ştiinţifice şi extracurriculare 
remarcabile, din sursele proprii ale Universităţii. Cuantumul acestei burse este stabilit la 
nivelul Bursei Guvernului pe domenii ştiinţifice.
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4. Selectarea candidaţilor la bursa de merit „Nicolae Testemiţanu” se realizează în cadrul Şcolii 
doctorale în domeniul Ştiinţe medicale (ŞDDŞM) în baza performanţelor academice şi 
excelenţei în cercetare.

5. Candidaţii la bursa de merit sunt propuşi Senatului Universităţii de către Consiliul Ştiinţific 
al USMF ’’Nicolae Testemiţanu”.

6. Dosarele studenţilor-doctoranzi vor fi prezentate în conformitate cu cerinţele aprobate de 
către Consiliul Ştiinţific al USMF ’’Nicolae Testemiţanu”.

7. Achitarea bursei de merit „Nicolae Testemiţanu”, se efectuează din sursele proprii ale 
Universităţii şi în modul stabilit de Senatul Universităţii.

II. CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSEI ’’NICOLAE TESTEMIŢANU”

8. Criteriile generale pentru acordarea bursei de merit ’’Nicole Testemiţanu” sunt:
S  Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii avansate şi realizarea programului 

individual de cercetare ştiinţifică, precum şi acumularea numărului de credite transferabile 
stabilit de ŞDDŞM;

S  Prezentarea rezultatelor activităţilor din domeniile cercetării şi inovării în cadrul a cel puţin 
2 conferinţe, simpozioane naţionale sau alte evenimente ştiinţifice naţionale şi în cadrul a cel 
puţin 2 conferinţe, simpozioane internaţionale sau alte evenimente ştiinţifice internaţionale;

S  Autori/coautori a nu mai puţin de 3 rezultate ale activităţilor din domeniile cercetării şi 
inovării, confirmate prin publicaţii ştiinţifice, brevete, patente de autor etc., dintre care cel 
puţin unul la nivel internaţional.

III. MODUL DE EXAMINARE A DOSARELOR ŞI DE SELECTARE A
CANDIDAŢILOR

9. Consiliul Ştiinţific al USMF ’’Nicolae Testemiţanu” prezintă Senatului Universitar, până la 
data de 1 noiembrie, dosarul pentru fiecare candidat în vederea acordării Bursei de merit 
’’Nicolae Testemiţanu” şi un demers, în baza deciziei adoptate.

10. Dosarele candidaţilor includ:
S  CV-ul candidatului (model Europass);
^  decizia ŞDDŞM privind aprobarea candidaturii pentru participare la concurs;
S  adeverinţa de realizare a programului de instruire avansată şi a programului individual de 

cercetare ştiinţifică, eliberată de ŞDDŞM;
S  lista rezultatelor activităţii din domeniile cercetării şi inovării publicate/prezentate 

(articole, comunicări la conferinţe naţionale, internaţionale etc.), protejate (brevete şi alte 
obiecte de proprietate intelectuală), materializate (tehnologii, procedee, produse 
informatice etc.) şi actele confirmative;

•/ copia actului de identitate al candidatului.
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11. ŞDDŞM formează o Comisie care examinează dosarele candidaţilor în baza Criteriilor de 
evaluare pentru acordarea Bursei nominale de merit ’’Nicolae Testemiţanu”, aprobată prin 
dispoziţia Prorectorului pentru activitatea de cercetare.

IV. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU DEPARTAJARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII
BURSELOR

Nr. Criteriu Nivel Punctaj

1. Publicare de cărţi, monografii, tratate 
în domeniul de cercetare

Prim autor 200

coautor 100

2. Publicare de articole sau studii 
ştiinţifice de specialitate

reviste cotate ISI 150

reviste de specialitate din 
străinătate indexate în minim 3 
baze de date internaţionale

60

reviste de specialitate naţionale, 
cotate c+, indexate în minim 2 
baze de date internaţionale

45

volume a unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale

30

volume a unor manifestări 
ştiinţifice naţionale

20

3. Participare activă la foruri ştiinţifice 
de profil (documentate prin programul 
manifestării)

din străinătate 50

naţionale 25

4. Participant în proiecte de cercetare 
ştiinţifică

50

5. Obţinerea de brevete din străinătate 100

naţionale 50

6. Obţinerea de premii la concursuri 
interuniversitare şi universitare cu 
caracter ştiinţific

Locul I 70

Locul II 50

Locul III 25

Menţiune 20
7. Participarea în comitete de organizare 

a unor manifestări ştiinţifice
20
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V: DISPOZIŢII FINALE

12. Acoperirea mijloacelor financiare se va realiza din contul veniturilor obţinute din prestarea 
serviciilor cu plată de către Universitate şi alte activităţi auxiliare, din sponsorizări şi 
donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate.

13. Un student doctorand nu poate beneficia concomitent de două tipuri de bursă din aceiaşi 
categorie.

14. Falsul în documentaţia înaintată în vederea acordării burselor se sancţionează potrivit 
legislaţiei şi regulamentelor universitare.

15. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senatul Universităţii.
16. Modificarea şi completarea Regulamentului poate avea loc în condiţiile modificării 

cadrului legal aferent, respectând aceiaşi procedură ca şi aprobarea acestuia.
17. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa comunităţii universitare prin plasarea pe site-ul 

Universităţii.

Coordonat:

Prim-prorector,
prorector pentru activitatea didactică

Prorector pentru activitate 
de cercetare

Prorector pentru activitate 
economico-financiară

Director Şcoala doctorală 
domeniul Ştiinţe medicale

Şef Departament economie 
buget şi finanţe

Şef Departament juridic

Svetlana Lupaşco 

Tatiana Novac


