
 
H O T Ă R Î R E 

pentru aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat  

pe specialităţi ştiinţifice pentru anul 2020 

  

nr. 460  din  02.10.2019 

  
Monitorul Oficial nr.303-305/670 din 04.10.2019 

  

* * * 

În temeiul art.59 alin.(1) lit.c) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr.259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.131), cu 

modificările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511, art.842), cu modificările ulterioare, Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă Planul de admitere la programele de postdoctorat pe specialităţi ştiinţifice 

pentru anul 2020 (se anexează). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

  
PRIM-MINISTRU Maia SANDU 

   

Contrasemnează:  

Ministrul educaţiei, culturii şi cercetării Liliana Nicolaescu-Onofrei 

Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului Georgeta Mincu 

Ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale Ala Nemerenco 

   

Nr.460. Chişinău, 2 octombrie 2019.  

  

  
Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului  

nr.460 din 02.10.2019 

  

PLAN 

de admitere la programele de postdoctorat pe specialităţi  

ştiinţifice pentru anul 2020 
  

Prioritate strategică Cifrul şi denumirea specialităţii 

ştiinţifice 

Numărul 

de locuri 

cu 

finanţare 

de la 

buget 

Sănătate 321.06. Psihiatrie şi narcologie 1 

323.01. Stomatologie 1 

331.04. Modul sănătos de viaţă şi educaţie 

pentru sănătate 

1 

Agricultură durabilă, securitate 

alimentară şi siguranţa 

alimentelor 

253.06. Tehnologii biologice şi chimice în 

industria alimentară 

1 

253.04. Securitatea produselor alimentare 1 

411.09. Protecţia plantelor 1 

Provocări societale 552.04. Drept funciar şi al mediului 1 

511.02. Psihologia dezvoltării şi 

psihologia educaţională 

1 

553.01. Drept civil 2 
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552.08. Drept internaţional şi european 

public 

1 

611.02. Istoria românilor (pe perioade) 3 

561.01. Teoria, metodologia politologiei, 

instituţii şi procese politice 

1 

562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor 

internaţionale şi a diplomaţiei 

1 

521.02. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale 

1 

533.04. Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie 

1 

563.02. Organizarea şi dirijarea în 

instituţiile administraţiei publice; servicii 

publice 

1 

521.03. Economie şi management în 

domeniul de activitate 

2 

522.01. Finanţe 1 

521.04. Marketing şi logistică 1 

Total 23 

  

  


