
CONSILIUL SUPREM PENTRU 
ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

SUPREME COUNCIL ON  
SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  
OF SCIENCES OF MOLDOVA 

   H O T Ă R Î R E 

 

    „21”  iulie 2014                            Nr. 153 

            mun. Chişinău  

 
 

 

Cu privire la aprobarea planului de   

admitere la postdoctorat pentru anul 

 de studii 2015-2016 

 

În scopul organizării eficiente a pregătirii cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat şi în 

temeiul art. 74, lit. e) şi art. 86, lit. c) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, în conformitate 

cu prevederile p. 82, 83 al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi 

postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008, Consiliul 

Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă proiectul Planului de admitere la postdoctorat, pentru anul de studii 2015 - 

2016 (se anexează).    

 

2. Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării al AŞM (dr. Nicolae Stratan), va coordona 

proiectul planului menţionat cu ministerele de resort şi-l va prezenta spre aprobare 

Guvernului, în cadrul Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 

Moldovei pentru anul 2015.  

 
Preşedinte, 

academician 
 

 

                                   Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

doctor habilitat    

 

 

                                 Aurelia HANGANU 

  



 

  Anexă 

    la Hotărîrea CSŞDT al AŞM  

nr. 153 din 21 iulie 2014 

 

Proiectul Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2015-2016 

Nr. 

d/o 

 

Instituţia cu activitate de 

doctorat/postdoctorat 

Cifrul şi denumirea specialităţii 

Numărul de 

locuri 
 

buge

t 
contract 

1 2 3 4 5 

 AŞM total 4  

1 Institutul de Zoologie 165.02. Zoologie 1  

2 Grădina Botanică (Institut) 164.01. Botanică 1  

3 Institutul de Istorie 

 

511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia 

educaţională 

1  

611.01. Istoria Moldovei (pe perioade) 1  

 Ministerul Educaţiei total 12  

4 Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

232.02. Tehnologii, produse şi sisteme 

informaţionale 

1  

511.01. Psihologie generală 1  

551.01. Teoria generală a dreptului 1  

552.08. Drept internaţional şi european public 1  

561.01. Teoria, metodologia politologiei; 

instituţii şi procese politice 

2  

611.02. Istoria românilor (pe perioade) 1  

5 Academia de Studii 

Economice din Moldova 

 

154.01. Geografie economică şi socială 1  

521.03. Economie şi management în domeniul 

de activitate 

1  

6 Universitatea Pedagogică de 

Stat „Ion Creangă” 

 

531.01. Teoria generală a educaţiei   

532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi 

discipline de învăţămînt) 

1  

611.02. Istoria românilor (pe perioade)   

622.01. Literatură română 1  

7 Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi sport 

533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi 

recreaţie 

1  

 Ministerul Sănătăţii total 5  

8 Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu” 

315.02. Biologie moleculară  şi genetică 

medicală 

1  

321.16 Otorinolaringologie 1  

323.01 Stomatologie 1  

331.02 Igienă 1  

9 Institutul Oncologic 321.20. Oncologie şi radioterapie 1  

 Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

total 1  

10 Institutul Ştiinţifico-Practic 

de Horticultură şi Tehnologii 

Alimentare 

253.01 Tehnologia produselor alimentare de 

origine vegetală (cu specificarea produselor şi 

procedeelor) 

  



253.02 Tehnologia produselor alimentare de 

origine animală (cu specificarea produselor şi 

procedeelor) 

1  

411.06 Pomicultură   

11 Academia de Administrare 

Publică   

 

563.01. Teoria, metodologia administraţiei 

publice 
1  

  Total universităţi private  18 

12 Universitatea  

de Studii Europene  

din Moldova 

 

552.08. Drept internaţional şi european public  1 

553. Drept privat  1 

554. Drept penal  1 

13 Universitatea Liberă 

Internaţională din Moldova 

 

511.03. Psihologie socială  1 

521.02. Economie mondială; relaţii  

economice internaţionale 

 2 

521.03. Economie şi management în domeniul 

de activitate 

 2 

551.01. Teoria generală a dreptului  1 

552. Drept public  2 

554. Drept penal  2 

611.02. Istoria românilor (pe perioade)  1 

621. Ştiinţe ale limbajului  1 

14 Universitatea de Studii 

Politice şi Economice 

Europene „Constantin Stere” 

 

551.01. Teoria generală a dreptului  1 

553. Drept privat  1 

561. Politologie  1 

TOTAL pe republică 23 18 

 

 

 

 

  



Notă informativă 

 

Cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2015-2016 

 

Conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi 

postdoctoratului, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM a expediat tuturor 

instituţiilor organizatoare de doctorat şi postdoctorat scrisori, solicitînd să prezinte cereri pentru planul 

de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2015-2016. 

 

Pentru a evita situaţiile cînd, după înmatriculare, apar probleme cu desemnarea 

conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici şi a temelor pentru tezele de doctor habilitat, instituţiilor 

respective  li s-a recomandat să se asigure de faptul că, instituţia este abilitată cu dreptul de pregătire a 

cadrelor ştiiinţifice la specialităţile propuse, ţinînd cont ca temele de cercetare să corespundă direcţiilor 

strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.  

 

Planul de admitere la postdoctorat pentru anul 2015-2016 a fost elaborat în baza propunerilor 

prezentate de instituţiile cu activitate de pregătire a cadrelor ştiinţifice din republică. 

 

În demersurile instituţiilor cu activitate de doctorat/postdoctorat, în total au fost solicitate 49 

locuri, din care – 31 în instituţiile de Stat şi 18 în instituţiile de drept privat, faţă de 29 la buget şi 10 

locuri la extrabuget în anul de admitere 2014.  

 

Ţinînd cont de recomandările Ministerului Finanţelor, referitor la limita cheltuielilor prevăzute 

în acest scop, în proiectul Planului 2015-2016 se propun a fi incluse 23 locuri la buget, care necesită 

suma de 306 mii lei. Această sumă este prevăzută pentru lunile noiembrie-decembrie, cănd vor fi 

înmatriculate persoanele respective.  

 

 Reiese că numărul de locuri propuse la buget s-a micşorat cu 8 persoane, iar locurile la 

extrabuget au fost majorate cu 8 persoane şi aceasta se explică prin faptul că unele instituţii au fost 

abilitate de curînd cu dreptul de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat. (Universitatea de 

studii Europene şi Universitatea  de Studii politice şi Economice Europene „C. Stere”).  

 

Bursa medie a unui postdoctorand, calculată în baza certificatelor despre salariu prezentate 

instituţiilor  de către candidaţi constituie între 3800 şi 9950 lei.     

 

Proiectul planului de admitere la postdoctorat a fost discutat în cadrul şedinţelor secţiilor AŞM, 

ţinînd cont de obiecţiile acestora.  

 

Ţinînd cont de faptul, că mulţi cercetători pleacă peste hotare şi se atestă o insuficienţă de cadre 

ştinţifice în instituţiile de cercetare şi universităţi, toate specialităţile solicitate au fost incluse în plan şi 

rugăm susţinerea acestui proiect.   

 

 

Şef  Direcţie politici în sfera ştiinţei şi inovării                       dr. Nicolae STRATAN 
  
 


