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Cu privire la aprobarea Planului de admitere la doctorat  

şi postdoctorat pentru anul de studii 2012-2013 

 

În scopul organizării eficiente a pregătirii cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat, 

în temeiul art.74 lit. d) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259 

din 15.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor pct.13 al 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 şi pct.82 al Regulamentului privind 

finanţarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se aprobă Planul de admitere la doctorat şi postdoctorat cu finanţare bugetară (anexa 

nr.1) şi Planul de admitere la doctorat în bază de contract pentru anul de studii 2012 - 

2013 (anexa nr. 2).    

2. Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării (dr. Nicolae 

Stratan) va coordona planurile menţionate în pct.1 al prezentei hotărîri cu ministerele de 

resort şi le va prezenta Grupului de lucru pentru modificarea şi completarea Acordului de 

parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012. 

3.  Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării (dr. Nicolae 

Stratan), în termen de 10 zile, va elabora Nota informativă privind susţinerea tezelor de 

către doctoranzii care au absolvit doctorantura în ultimii cinci ani. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui dr. hab. Ion Guceac, secretar 

ştiinţific general al AŞM. 
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