
Ministerul Educ*{iei, Culturii
6i ert*tfirii al trkpublkii *{nldatn
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mun. {lhi;iu&u

Cu privire Ia aprobarea Metodologiei de evaluare
a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelen{i a Guvernului
gi Bursei pe domenii qtiin{ifice pentru studenfii-doctoranzi

in temeiul art.Ig alin. (4) din Codul Educafiei al Republicii Moldova nr. 15212014
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014, w. 319-324, art. 634), in conformitate
cu prevederile Hot6r6rii Guvernului nr. 16112008 cu privire la Bursa de excelenfa a
Guvernului qi Bursa nominald (pe domenii) pentru studenJii-doctoranzi (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art. 222), dar ;i in conformitate cu
prevederile Hotirdrii Guvernului nr. 58412020 pentru modificarea Hotdrdrii Guvernului
nr. 16112008 cu privire la Bursa de excelenf[ a Guvernului qi Bursa nominald (pe
domenii) pentru studen{ii-doctoranzi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2020,nr.
199-204, art. 7ll),

ORDON:

l. A aproba Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelenf[ a
Guvernului gi Bursei pe domenii ;tiin{ifice, conform anexei.

1. Institu{iile de invdfSmdnt superior, consorfiile, parteneriatele nafionale qi internafionale
vor aduce la cunoqtin{5 subdiviziunilor structurale prevederile prezentului ordin.

2. Dfuec[ia Politici in domeniul cercetdrii qi inovlrii (dna Aliona Onofrei, qef interimar
direcfie) va monitoriza respectarea prevederilor prezentului ordin.

3. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina dlui
Secretar general al ministerului.

Anatolie Topal6,

,J 
{

Igor $AROV
Ministru



la Ordinul nr. 411/

Anexa nr. I

din 09 . .10. z0zo

Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea

Bursei de excelen(i a Guvernului gi Bursei pe domenii gtiin{ifice

l. Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelenf5 a Guvernului gi

Bursei pe domenii qtiinfifice (in continuare - Metodologia) stabileqte procedura qi criteriile de

evaluare a dosarelor depuse de studenfii - doctoranzi in scopul oblinerii Bursei de excelentd a

Guvernului sau Bursei pe domenii qtiinJifice.

2. Bursa de excelenla $i Bursa pe domenii se acordd anual pentru un an calendaristic, studenfilor-

doctoranzi incepdnd cu al doilea an de studii, inmatriculafi la forma de invafdm6nt cu frecven{d
qi frecvenfd redusd.

3' Evaluarea dosarelor pentru acordarea Bursei de excelenfd a Guvernului qi Bursei pe domenii
qtiinfifice (in continuare - dosar) se realizeazd,incadrul concursuluipentru acordarea Bursei de

excelenfd 9i a Bursei pe domenii gtiinfifice , organizat anual de Ministerul Educa{iei, Culturii qi

Cercetdrii in perioada noiembrie - decembrie.

4' Pentru evaluarea dosarelor candidafilor in baza Metodologiei, anual, Ministerul Educa{iei
Culturii qi Cercetdrii instituie comisii pentru fiecare domeniu gtiinlific (in continuare -
Comisie).

5. comisiile sunt lormate din 5 membri. din care lac parte:

a) un reprezentanl al secfiilor qtiin{ifice ale Academiei de $tiinle a Moldovei;
b) un reprezentanl al Agenfiei Nafionale de Asigurare a Calitafii in Educafie qi Cercetare;
c) doi reprezentanfi ai comunitatii academice desemna{i de Consiliul Rectorilor din Republica

Moldova;

d) un reprezentant ai tinerilor cercetatori desemnat de consiliul Rectorilor din Republica
Moldova.

6' Componen[a nominala a Comisiilor se confirma prin Ordinul ministrului educaliei, culturii gi

cercetdrii, inbaza scrisorilor de desemnare a membrilor acesteia, semnate de cdtre conduc6torii
autoritatilor menfionate la pct. 5.

7. Activitatea in calitate de membru al comisiei nu este remuneratd.



8' Membrii Comisiei vor evita conflictul de interese in procesul evaludrii dosarelor si vor completa

Declarafie pe proprie rdspundere privind lipsa conflictului de interese, conform modelului de

la anexa nr.4.

9. Membrul comisiei se afld in conflict de interese dacl este in una din urmdtoarele situalii:

a) este conducdtorul gtiinfific al studentului-doctorand, candidat la Bursa de excelenfd a

Guvernului sau Bursa pe domenii gtiinlifice;

b) este candidat la Bursa de excelenfa a Guvernului sau Bursa pe domenii qtiin[ifice, avdnd

calitatea de membru al Comisiei:

c) are calitatea de p6rinte, frate, sord, fiu, fiica sau rudd prin afinitate (so1/so{ie, p6rinte, lrate Ei

sord a so{ului/soliei) cu studentul-doctorand, candidat la Bursei de excelenld a Guvernului

sau Bursei pe domenii qtiinfifice;

d) are relafii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidafii la Bursa de excelenf6 a

Guvernului sau Bursa pe domenii qtiinlifice sau cu solul/solia acestuia.

10. in cazul existenfei conflictului de interese de tipul celui specificat la pct. 9, membrul comisiei

este obligat sd se ablni de la evaluarea rezultatelor activitalilor de cercetare si inovare a

studentului * doctorand respectiv.

I l. in cazul in care conf'lictul de interese se constatd ulterior. rezultatelc se recalculeazd prin

excluderea punctaiului membrului Comisiei af'lat in conflict de interese,

l2' Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoanl interesatS, din momentul inilierii
concursului pentru acordarea Bursei de excelenfd qi a Bursei pe domenii.

13. Evaluarea dosarelor se realizeazd in cadrul qedinfelor comisiei.

14. Coordonarea activitdtii Comisiei pe durata evaludrii dosarelor se realize azd, de cdtre
pregedintele ales din rdndul membrilor acesteia, ales cu votul deschis al majoritllii
membrilor.

15. Secretariatul Comisiei este asigurat de un membru al Comisiei ales cu votul deschis al

mai oritAlii membri lor.

16. $edinta Comisiei se consider[ deliberativd dacd la ea participd toti membrii desemnafi.

17. Deciziile comisiei se aprobi cu majoritatea simpld de voturi.

l8' Procedura de evaluare a dosarului se realizeazd prin validarea dosarelor qi prin evaluarea
rezultatelor activit6lilor de cercetare si inovare a studen{ilor- doctoranzi.

l9' Validarea dosarului constd in verificarea corespunderii acestora cerinfelor stabilite la pct. l4
din Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenld a Guvernului gi a
Bursei pe domenii gtiinfifice pentru studenlii-doctoranzi, aprobat prin Hotar6rea Guvernului



nr'16112008 Ei a intrunirii criteriilor minime de selectare a candidafilor pentru Bursa de

excelenfd qi a celor pentru Bursa pe domenii qtiinfifice stabilite la pct.1l qi respectiv la pct.

l2 din Regulamentul men{ionat.

20. Pentru validarea fieclrui dosar, Comisia completeaza Fiqa de validare a dosarului pentru

acordarea Bursei de excelenta sau a Bursei pe domenii Etiin{ifice, confbrm modelului de la

anexa nr. L

2l ' Rezultatele validirii dosarelor se consemneazdin procesul-verbal al qedinfei Comisiei semnat

de membrii acesteia.

22. Evaluarea rezultatelor activitalilor de cercetare gi inovare a studenlilor-doctoranzi, a cdror

dosare au fost validate, se realizeazd pentru fiecare candidat prin acordarea punctelor de la I
la 20 de cdtre fiecare membru al Comisi ei in baza formularului de evaluare, conform
modelului din anexa nr.2.

23. Punctajul final acordat studentului-doctorand pentru rezultatele activitatilor de cercetare si

inovare reprezint[ media aritmetic[ a punctajului acordat de fiecare membru al comisiei.

24. Secretarul Comisiei totalizeazd puncta.iul final acumulat de studenfii-doctoranzi completdnd

Fiqa generalizatoare, conform anexei nr. 3.

25. Evaluarea rezultatelor activit6lilor de cercetare qi inovare a studen{ilor-doctoranzi se

consemneaz6 in procesul-verbal al qedin{ei Comisiei, semnat de membrii acesteia.

26. in baza rezultatelor evalu[rii activitatilor de cercetare qi inovare, Comisia inainteazd lista

candidafilor pentru acordarea Bursei de excelenf[ a Guvernului qi Bursei pe domenii

;tiinfifice in ordinea descrescdtoare a punctajului final oblinut de candida{i.

27'incazul in care doi sau mai mulli candidafi au ob{inut acelagi punctaj final, decizia privind
acordarea Bursei de excelenfd a Guvernului sau Bursei pe domenii Etiinfifice se adoptd de

cdtre membrii Comisiei prin consens. in cazul in care nu s-a ajuns la un consens, opfiunile
privind candidatul pentru acordarea Bursei de excelenfa a Guvernului sau Bursei pe domenii
qtiinfifice se supun vot[rii, invingdtor fiind considerat candidatul pentru care au votat
maj oritatea membrilor.

28. Examinarea repetatd a dosarelor nu se admite.



Anexa nr. I la Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea
Bursei de excelenfl a Guvernului gi Bursei pe domenii qtiinfifice

A. FI$A DB VALIDAREA A DOSARULUI PENTRU
ACORDAREA BURSEI DE EXCELENTA A GUVERNULUI

Numele, prenumele candidatului :

InstituIia organizatoare de doctorat:

Codul gi denumirea programului de doctorat:

Nr. Criteriu de eligibilitate Se completeazd "da"
sau ttnutt daci se

indeplinesc cerin{ele
criteriului de

eligibilitate
I Componen{a dosarului

I CV-ul candidatului (model Europass);

2. Decizia Consiliului ;colii doctorale privind aprobarea candidaturii pentru

participare la concurs;

J. Adeverin(a de realizare
programului individual
eliberatd de institulie;

a

de

programului de pregdtire avansatd gi a

cercetare gtiinIiticI sau creafie artisticd,

4. Lista rezultatelor activitAtii din domeniile cercetarii
publicate/prezentate (articole, comunicari la conferinfe

interna{ionale, etc.), protejate (brevete qi alte obiecte de

intelectualS), materializate (tehnologii, procedee, produse

etc.) gi acte doveditoare in acest sens;

;i inovarii

na!ionale,

proprietate

informatice

5. Copia actului de identitate al candidatului.

II. Criteriile minime de selectare a candidatului

I Parcurgerea programului de pregdtirebazatpe studii avansate gi realizarea
programului individual de cercetare gtiin!ificd sau crealie artistic6,
precum;i acumularea numdrului de credite transferabile stabilit de gcoala

doctoralS;

2. Prezentarea rezultatelor activitatilor din domeniile cercetdrii Ei inovarii in
cadrul a cel pu{in 3 cont-erin1e, simpozioane na{ionale sau alte evenimente

;tiin{ifice na[ionale gi in cadrul a cel pufin 2 confbrinfe, simpozioane
interna!ionale sau alte evenimente gtiin{ifice internafionale;
Autor/coautor a nu rnai pufin de 3 rezultate ale activitatilor din domeniile
cercetArii ;i inovarii, confirmate prin publicalii gtiinlifice, brevete, patente
de autor etc., dintre care cel pu{in unul la nivel internalional.



B. FI$A DE VALIDARE A DOSARULUI PENTRU ACORDAREA
BURSEI PE DOMENII STIINTIFICE

Numele. prenumele cand idatului :

Institulia organ izatoare de doctorat :

Codul gi denumirea programului de doctorat:

Nr. Criteriu de eligibilitate Se completeazd "da"
sau "nu" daci se

indeplinesc cerintele
criteriului de
eligibilitate

T. Componen(a dosarului

I CV-ul candidatului (model Europass);

2. Decizia consiliului gcolii doctorale privind aprobarea candidaturii pentru
parlicipare la concurs;

1J. Adeverin[a de realizare
programului individual
eliberatd de institulie;

a

de

programului de pregdtire avansatd qi a

cercetare ;tiintificd sau creafie artisticd,

4. Lista rezultatelor activitAtii din domeniile cercet[rii
publicate/prezentate (articole, comunicdri la conferin{e
interna{ionale etc.), protejate (brevete gi alte obiecte de
intelectuald), materializate (tehnologii, procedee, produse

etc.) $i acte doveditoare in acest sens:

;i inovarii

na!ionale,

proprietate

informatice

5. Copia actului de identitate al candidatului.

II. Criteriile minime de selectare a candidatului

I Parcurgerea program u I u i de pregdti r e bazatpe stud i i auan sate g i rea t i rarea
programului individual de cercetare gtiin!ifica sau crea!ie artistic6,
precum gi acumularea numarului de credite transferabile stabilit de gcoala
doctoralS:

2. Prezentarea rezultatelor activit6lilor din domeniile cercetarii ;i inouarii in
cadrul a cel pulin 3 conf'erin(e, simpozioane na{ionale sau interna{ionale
ori alte evenimente gtiinlitice nafionale sau interna(ionale;

aJ. Autor/coautor a nu mai puIin de 3 rezultate ale activitatiror din
domeniile cercetdrii qi inovdrii, confirmate prin pubrica(ii gtiinlifice,
brevete, patente de autor etc.



Anexa nr.2 la Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea
Bursei de excelenfi a Guvernului gi Bursei pe domenii qtiin(ifice

FI$A DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITATTI DE CERCETARE SI
INOVARE A STUDENTULUI-DOCTORAND

Numele, prenumele candidatului :

lnstitulia organ izatoare de doctorat:

Codul gi denumirea programului de doctorat:

Criteriu de apreciere Punctaj
maxim
per
unitate

Puncta.i
acordat *

Prezentarea rezultatelor activit6tilor din domeniile cercetlrii si i**I.ii in caclrul
conferin(elor, simpozioanelor na(ionale sau atte evenimente qtiinfifice nafionale qi in cadrul
conferintelor, simpozioanele interna(ionale sau alte evenimente stiintifice interna(ionale
(recitaluri, expozifii qi alte activitlfi practice ce reflecti tema de cercetare pentru doctoratul
profesional).
comun icare orald/poster Ia conferin{ele, si mpozio-ne le nalionaIe:

Comunicareorala/posterlaconferin[ele,simpo@

Total punctaj Criteriu I
Publica(ii ;tiin(ifice la tema tezei de doctorat:

A. La nivel national

Articol in reviste na{ionale, categoria A:

Articol in reviste nalionale, categoria B:

Articol in reviste nafionale, categoria C:

Articol in alte reviste nationale recenzate,

Nr.

I.

J

2.
5

IT.

I

l0

2.

7

5

4.

a
-:)

_---_.1



5. Rezumat publicat in culegerile de articole gi tere are co,r,r-icarilo,
prezentate in cadru I con f'eri nlelor gt i in{i fice nationale:

2

6. Recital, expozi{ie gi alte activitati practice ce reflect[ tema de cercetare
pentru doctoratul profesional :

5

Tote IA:

B. La nivel interna{ional
I Articol publicate in reviste cotate ISI sau BDI (lsl-Web of Science,

Scopus, EBSCO, EconLit, Repec, Doaj, Cabells, JSTOR, Science Direct,
Springerlink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI etc.)

20

2. Articol in alte reviste (volume colective, culegeri) editate in strainItate:

l0

a Rezumat publicat in culegerile de articole gi teze ale comunicdrilor
prezentate in cadrul conferinlelor qtiinfifice internafionale:

3

4. Recital, expozilie qi alte activitati practice ce reflecti tema de cercetare
pentru doctoratul profesional

8

Tota B:

T'otal punctaj criteriu II

III.
Brevete, certificate de inregistrare a obiectului dreptului cle autor qi/sau a drepturilor conexe
$i alte obiecte de proprietate intelectuald inregistrate

l Brevete oblinute: brevet de invenlie; brevet de inventie de scurtd durdta
etc:

20

Certificate de inregistrare
drepturilor conexe:

a obiectului dreptului de autor gi/sau a

7

Total punctaj criteriu III
IV. Aprecieri pentru activitatea de cercetare si inovare



I Premiu special sau medalie
interna(ionald, concurs sau salon

de aurllocul Iob(inuta la expozilie
interna!ional/competilie i nterna[ionald;

r0

2. Medalie de argint/locul Il oblinutd la expozi{ie interna{ionald, concurs sau
salon internalional/competilie internafionall:

7

1
J. Medalie de bronz/locul Ill obfinutd la expozilie internalionald, concurs

sau salon interna[ional/competi!ie interna!ionala:
4

4. Diplomi/menfiune ob]inutI la expozilie internafionald./concurs
interna!ional/competiIie interna[ional6:

2

5. Premiu special sau medalie de aur/locul I oblinut6 la expozilie
na{ional6/concurs na{ional/competi{ie na[ional6:

7

6. Medalie de argint/locul II obf inut6 la expozilie nafionalr/concurs
nalional/competi!ie na[ionald:

5

7. Medalie de bronz/ locul III obtinut5 la expozilie nalionald/concurs
nalional/competilie na[ionalS:

2

8. Diplom6/men{iune oblinutd la expozilie na!ionald/concuii
na{ional/competitie na(ionala:

I

Total punctaj criteriu IV

TOTAL PUNCTAJ acumulat conform fiqei de aprecierea a
rezultatelor activitifii de cercetare qi inovare

*Notd: Aplicarea punctajului aferent fiec[rui criteriu se realizeazd pentru fiecare rezultat al activit6lilor
de cercetare;i inovare supus evalulrii. in cazul in care rezultatul activit[1ilor de cercetare;i inovare are
mai mulli autori, punctajul acordat per unitate se va calcula prin imp5rlirea punctajul maxim la numdrul
de autori.



Anexa nr.3 la Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea
Bursei de excelenfI a Guvernului qi Bursei pe domenii gtiin(ifice

FI$A GENERALIZATOARE A EVALARII REZULTATELOR ACTIVITATII DE

CERCETARE $I INOVARE A STUDENTILOR-DOCTORANZI PENTRU ACORDAREA

BURSEI DE ExCELENTA A GUVERNULUI/BURSEI PE DOMENII $TIINTIFICE

Nr.

Nume,
prenume

studentului-
doctorand

Total
puncta.i

Mernbru
Comisie I

Total
punctaj
Membru

Comisie 2

Total
punctaj
Membru

Comisie 3

Total
punctaj
Membru

Comisie 4

Total
puncta.j

membru
Comisie 5

Punctaj
final

I

2

3



Anexa nr.4 la Metodologia de evaluare a dosarelor pentru acordarea
Bursei de excelen(I a Guvernului gi Bursei pe domenii ptiintifice

DECLARATIE
pe proprie r[spundere privind inexisten(a conflictului de interese

Subsemnatul(a) . avAnd

funclia de in cadrul in calitate de membrul al

Comisie pentru evaluarea dosarele candidalilorinbaza Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru

acordarea Bursei de excelen[6 a cuvernului gi Bursei pe domenii gtiin{ifice, declar pe proprie rdspundere,

sub sancliunea falsului in declarafii urm6toarele:

a) nu sunt conduc6torul Etiin{ific al oricare dintre studen[ii-doctoranzi candidali la Bursa de

excelenli a Guvernului sau Bursa pe domenii $tiintifice;

b) nu sunt candidat la Bursa de excelenld a Guvernului sau Bursa pe domenii Etiinlifice;

c) nu de!in calitatea de pirinte, frate, sora, fiu, fiicd sau rudd prin afinitate (sot/so[ie, pirinte, frate

gi sora a solului/soliei) cu studentul-doctorand candidat la Bursa de excelenli a Guvernului sau Bursa pe

domenii qtiinlifice;

d) nu am rela{ii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidatii la Bursa de excelen}a a

Guvernului sau Bursa pe domenii ;tiinlifice sau cu soful/so1ia acestuia.

Confirm ci, in situalia in care aq descoperi, in cursul activit6trii de evaluare a rezultatelor activitAtilor

de cercetare gi inovare a candidalilor la Bursei de excelenla a Guvernului sau Bursei pe domenii

gtiinfifice, cd un astfel de conflict exista. voi declara imediat acest lucru gi ma voi abline de la evaluarea

rezultatelor activitAtilor de cercetare Ei inovare a studentului - doctorand respectiv.

Data Semndtura


