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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul (în continuare Regulament) cu privire la acordarea burselor şi altor forme de 

sprijin material pentru studenții-doctoranzi ai Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare 

Universitate) este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014, cu modificările respective, ultima 

fiind Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10.07.2017; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile 

burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ 

superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional 

şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”, cu modificările respective, 

ultima fiind Hotărârea Guvernului nr. 592 din 24.07.2017; 

 Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi 

Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 161 din 15.02.2008, cu modificările respective, ultima fiind Hotărârea 

Guvernului nr. 549 din 11.07.2017. 

2. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a burselor şi altor forme de 

sprijin material pentru studenţii-doctoranzi ai Universităţii. 

3. Bursele se acordă din bugetul de stat. Cuantumul burselor se stabileşte de către Guvern. 

4. Tipurile de burse acordate: 

 bursa de studii; 

 bursa de excelenţă a Guvernului; 

 bursa nominală (pe domenii). 

5. Pe perioada vacanţei de vară studenţii-doctoranzi beneficiază de burse. 

6. Achitarea burselor finanţate din bugetul de stat se va sista odată cu finalizarea studiilor. 

7. Premierea se efectuează conform performanţelor ştiinţifice obţinute. 

  

http://www.lex.justice.md/md/368749/
http://www.lex.justice.md/md/368749/
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II. BURSA DE STUDII 

8. Bursa de studii se acordă studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, finanţat din bugetul de stat, conform Planului de admitere la studii superioare de 

doctorat, aprobat prin Hotărâre de Guvern. 

9. Plata sau drepturile la bursa de studii ale studentului-doctorand la învăţământ cu frecvenţă, 

finanţat din bugetul de stat se realizează din data înmatriculării. 

10. Nu se acordă bursa de studii studenţilor-doctoranzi care se află în concediu academic. 

11. Acordarea burselor de studii se realizează prin ordinul rectorului Universităţii, în baza 

ordinului de înmatriculare. 

 

III. BURSA DE EXCELENŢĂ A GUVERNULUI ŞI BURSA NOMINALĂ (PE DOMENII) 

12. În scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin studii superioare de 

doctorat şi motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare, Guvernul a 

instituit 20 de burse de excelenţă ale Guvernului a câte 2500 lei/lunar fiecare şi 7 burse 

nominale (pe domenii) a câte 2000 lei/lunar fiecare pentru studenţii-doctoranzi care îşi fac 

studiile la învăţământul cu frecvenţă, finanţat din buget în instituţiile de stat organizatoare de 

studii superioare de doctorat. 

13. Bursa de excelenţă a Guvernului (în continuare Bursa de excelenţă) şi Bursa nominală (pe 

domenii) (în continuare Bursa nominală) pentru studenţii-doctoranzi se acordă, anual, pentru 

un an calendaristic, studenților-doctoranzi din anii II şi III, înmatriculaţi la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, finanţat din bugetul de stat, care au realizat integral, la data 

respectivă, programul de pregătire avansată, au realizat programul de cercetare ştiinţifică 

stabilit de conducătorul ştiinţific, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de 

învăţământ al Şcolii Doctorale, au obţinut performanţe academice deosebite şi participă activ 

la viaţa socială a instituţiei. 

14. Bursa de excelenţă se acordă studenţilor-doctoranzi, care îndeplinesc următoarele criterii: 

 au parcurs programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate şi au acumulat 

numărul de credite transferabile stabilit de Şcoala Doctorală; 

 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; 
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 sunt 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. 

15. Bursa nominală se acordă studenţilor-doctoranzi, care îndeplinesc următoarele criterii: 

 au parcurs programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate şi au acumulat 

numărul de credite transferabile stabilit de Şcoala Doctorală; 

 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; 

 sunt autori (coautori) de brevete de invenţie sau au publicate nu mai puţin de două lucrări 

ştiinţifice, dintre care cel puţin una - în reviste internaţionale. 

16. Decizia de a înainta candidaţii respectivi pentru participare la concursul privind obţinerea 

Bursei de excelenţă a Guvernului sau Bursei nominale (pe domenii) aparţine organului de 

conducere a Şcolii Doctorale, cu aprobarea de către Senatul Universităţii. 

17. UTM prezintă anual Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetăriil, până la data de 15 

noiembrie, dosarele candidaţilor, cu următoarele acte: 

 fişa de evidenţă; 

 extras din fişa academică privind realizarea programului de pregătire avansată şi a 

programului de cercetare ştiinţifică, în care este indicat numărul de credite transferale 

obţinute; 

 decizia argumentată a Consiliului Şcolii Doctorale; 

 lista lucrărilor ştiinţifice, semnată de către autor şi secretarul ştiinţific al Senatului 

Universităţii; 

 copiile lucrărilor publicate, brevetele de invenţii, materialele ce confirmă participarea la 

manifestări ştiinţifice şi proiecte de cercetare; 

 dacă este membru unei asociaţii ştiinţifice - certificat de confirmare; 

 copia buletinului de identitate; 

 demersul Senatului Universităţii. 

18. Acordarea Burselor de excelenţă şi Burselor nominale se realizează prin ordinul rectorului 

UTM, în baza Hotărârii de Guvern cu privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi 

a Bursei nominale (pe domenii) pentru studenţii-doctoranzi. 

19. În cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, confirmate prin prezentarea certificatului 

respectiv, eliberat de instituţia medicală abilitată, studentul-doctorand primeşte Bursa de 
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excelenţă sau Bursa nominală şi în perioada concediului medical. În cazul concediului de 

maternitate, confirmat prin acte eliberate de instituţia medicală abilitată, studenta-doctorandă 

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. 

20. Bursa de excelenţă sau Bursa nominală poate fi retrasă prin Hotărâre de Guvern, la 

propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării bazată pe demersul respectiv al 

Senatului Universităţii, în cazul comiterii de către studentul-doctorand al unor infracţiuni sau 

încălcării prevederilor Cartei Universitare. 

21. Pentru studenţii-doctoranzi ai anului III achitarea burselor se va sista odată cu finalizarea 

studiilor superioare de doctorat. 

 

IV. PREMIEREA STUDENŢILOR-DOCTORANZI 

22. Studenţii-doctoranzi, titulari ai Universităţii, pot beneficia de premii pentru performanţe în 

cercetarea ştiinţifică, obţinute pe parcursul anului de studii. Cerinţele minime de acordare a 

premiului sunt următoarele: 

 au parcurs programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate şi au susţinut toate 

examenele conform Planului de învăţământ pe nota 10; 

 au participat cu comunicări (publicate) la seminare, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice 

naţionale – nu mai puţin de 3, şi internaţionale – nu mai puţin de 2; 

 sunt autori (coautori) de brevete de invenţie sau au publicate nu mai puţin de trei lucrări 

în reviste ştiinţifice, dintre care cel puţin una - în revistă ştiinţifică internaţională de 

specialitate. 

Acordarea premiului parcurge următoarele etape: 

 la finele anului de studii studentul-doctorand depune o cerere pe numele directorului 

Şcolii Doctorale, la care se anexează actele ce atestă performanţele ştiinţifice obţinute 

pe parcursul anului de studii; 

 în cadrul Şcolii Doctorale se examinează actele depuse de către studentul-doctorand; 

 în termen de o lună după finalizarea anului de studii directorul Şcolii Doctorale depune la 

Direcţia Doctorat şi Postdoctorat un demers pe numele rectorului Universităţii, la care se 

anexează actele ce atestă performanţele ştiinţifice obţinute de către studentul-doctorand. 
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23. Premierea se efectuează diferenţiat, conform performanţelor ştiinţifice obţinute. Mărimea 

minimă a premiului este egală cu cuantumul unei bursei lunare de studii. 

24. Acordarea premiului se realizează prin ordinul rectorului Universităţii. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

25. Pe parcursul studiilor de doctorat, studentul-doctorand poate beneficia o singură dată de Bursa 

de excelenţă a Guvernului sau de Bursa nominală (pe domenii). 

26. Studentul-doctorand care a obţinut Bursa de excelenţă a Guvernului sau Bursa nominală (pe 

domenii) nu poate beneficia, în perioada respectivă, şi de alte burse de la bugetul de stat. 

27. Asigurarea financiară privind premierea se efectuează integral din sursele financiare proprii 

ale Universităţii. 

28. Prezentul Regulament întră în vigoare din data aprobării de către Senatul Universităţii, fiind 

aplicabil până la intrarea în vigoare a altor noi reglementări. 


