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ABREVIERI
CȘD - Consiliul Școlii Doctorale
CȘ - Consiliul Științific
ȘD - Școala Doctorală
UST - Universitatea de Stat din Tiraspol

4

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat (în continuare Metodologie) stabileşte cerinţele,
criteriile şi responsabilităţile aferente competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul Parteneriatului instituţiilor de învăţământ
superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
2. Scopul Metodologiei rezidă în stabilirea unui cadru de referință pentru organizarea și
desfăşurarea competiţiei instituționale a proiectelor ştiinţifice în vederea repartizării granturilor
doctorale de la bugetul de stat în cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţe ale Educaţiei, conform
prevederilor cadrului legislativ și normativ național.
3. Cadrul legislativ și normativ care a servit drept temei pentru elaborarea Metodologiei:
 Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014. Publicat: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324.
 Codul cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova, nr.259-XV din 15.07.2004, cu
modificările și completările ulterioare, (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, nr. 58-66),
 Programul Național în domeniul Cercetării și Inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr.381/2019.
 Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin
HG Nr.1007 din 10.12.2014. Publicat la 26.12.2014 în Monitorul Oficial nr. 386-396, art. Nr.
1101.
 Hotărârea Nr.855 din 16 decembrie 2015 cu privire la modificarea Regulamentului privind
organizarea studiilor superioare de doctorat,ciclul III. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007
din 10 decembrie, 2014.
 Hotărârea Guvernului nr.531 din 10.07.2017 cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III.
 Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii superioare de
doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Aprobat prin decizia Senatului
UST din 09 iunie, 2015, proces verbal nr. 10.
 Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin ordinul MECC nr.86 din 08 februarie,
2016.
 Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.
326 din 18-07-2019. Publicată la 02.08.2019 în Monitorul Oficial Nr. 246-248 art. 458.
 Indicatorii de performanță științifică pentru dobândirea calității de conducător de doctorat în
Republica Moldova, aprobaţi prin ordinul MECC Nr. 848 din 24.08.2015, publicat la 18.12.2015
în Monitorul Oficial Nr. 340-346, art Nr: 2529.
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4. Finanţarea de la bugetul de stat a programelor de doctorat se realizează prin granturi doctorale
multianuale, pe o durată standard a studiilor superioare de doctorat de 3 ani.
5. Grantul doctoral include bursa individuală şi costurile pentru programul de studii avansate şi
pentru programul de cercetare sau creaţie artistică.

CAPITOLUL II. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROIECTELOR
ŞTIINŢIFICE PENTRU REPARTIZAREA GRANTURILOR DOCTORALE DE LA
BUGETUL DE STAT
6. Pentru selectarea proiectelor ştiinţifice, care vor fi prezentate la competiţia naţională pentru
repartizarea granturilor doctorale, Şcoala doctorală organizează un concurs intern, la care pot
participa cu unul sau mai multe proiecte ştiinţifice, în funcţie de numărul studenţilor-doctoranzi
aflaţi în coordonare, doar conducătorii de doctorat care întrunesc criteriile de eligibilitate
prevăzute în Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin ordinul MECC nr.86 din 08 februarie,
2016.
7. La concurs pot participa conducătorii de doctorat - membri al Şcolii Doctorale - care au un
contract de muncă, cu durată normală sau cu timp parţial de muncă, cu UST sau cu una dintre
instituţiile membre ale Parteneriatului.
8. Conducătorul de doctorat poate solicita grant doctoral de la bugetul de stat numai în domeniul
pentru care a obţinut acest drept/este abilitat.
9. Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 5 studenţi-doctoranzi, aflaţi în
diverse stadii ale studiilor de doctorat.
10. Calitatea de conducător științific la o teză de doctor sau de doctor habilitat vizează perioada
de la data numirii în această calitate până la data susținerii publice a tezei în fața comisiei de
susținere publică a tezei de doctorat.
11. Pentru participarea la concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii doctorale, conducătorii
de doctorat prezintă Consiliului Şcolii Doctorale propuneri de proiecte științifice.
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12. Proiectele ştiinţifice pot fi elaborate şi în cotutelă (un conducător de doctorat din Republica
Moldova şi un conducător de doctorat dintr-o altă ţară, sau 2 conducători de doctorat din cadrul
unor școli doctorale diferite din ţară, în baza unui acord scris între instituţiile organizatoare
implicate).
13. Proiectul ştiinţific elaborat în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de
doctorat sânt membri ai Școlii Doctorale a parteneriatului, dar au specializări/domenii diferite de
studiu. În aceste cazuri se defineşte un conducător de doctorat principal, norma activității de
coordonare prevăzută urmând a fi distribuiă între conducătorii de doctorat în proporția stabilită
de 1:1.
14. Propunerile de proiecte, perfectate conform cerinţelor Metodologiei de desfăşurare a
competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat,
vor conţine următoarele informaţii:
1. curriculum vitae (Europass);
2. copia certificatului de abilitare;
3. lista lucrărilor ştiinţifice pentru ultimii 10 ani de activitate ştiinţifico-didactică;
4. lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii
proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea şi
lista temelor de cercetare pentru fiecare student-doctorand (Anexa 3, Formular la);
5. lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctor susţinute, tematica tezei, anul înmatriculării
şi anul susţinerii (Anexa 3, Formular lb);
6. lista şi numărul de granturi doctorale solicitate (Anexa 3, Formular 2);
7. temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de
granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi
implicaţi studenţii-doctoranzi (Anexa 3, Formular 3); proiectul ştiinţific poate fi parte a
unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.
15. Conducătorii de doctorat vor fi admişi la competiţia proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale numai în rezultatul confirmării disponibilităţii de coordonare a tezelor de
doctorat, ca urmare a procesului de validare a dosarelor de participare, prin care se va verifica
atât gradul de corespundere a dosarului, a proiectului/telor ştiinţific/e rigorilor înaintate, cât şi:
 deţinerea şi valabilitatea certificatului de abilitare;
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 numărul de doctoranzi aflaţi în coordonare;
 corespondenţa dintre tema de doctorat şi programele de doctorat ale Şcolii doctorale,
precum şi domeniul pentru care conducătorul de doctorat a fost abilitat;
 corespondenţa dintre propunerile de proiecte şi aria de interes ştiinţific al conducătorului
de doctorat, reflectat în lista lucrărilor ştiinţifice;
16. Consiliului Şcolii Doctorale evaluează dosarele candidaţilor la obţinerea granturilor
doctorale de la bugetul, având drept referinţă:
a) Capacitatea instituţională;
b) Calitatea propunerilor de proiecte;
c) Disponibilitatea conducătorului de doctorat de a coordona numărul de teze solicitate;
d) Corespondenţa dintre propunerile de proiecte şi aria de interes ştiinţific al conducătorului,
reflectată în lista publicaţiilor ştiinţifice;
e) Rata de susţinere a tezelor de doctorat per conducător;
f) Îndeplinirea integrală de către conducătorul de doctorat a obligaţiilor sale pe parcursul
ultimilor 5 ani: a asigurat îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui studentdoctorand; a asigurat condiţiile şi a stimulat progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o
realizează; a efectuat monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand; a
sprijinit mobilitatea studenţilor-doctoranzi; a evitat apariţia conflictelor de interese în îndrumarea
studenţilor-doctoranzi.

g) Lipsa cazurilor înregistrate de nerespectare de către conducătorul/conducătorii de doctorat
a standardelor de calitate și de abateri de la buna conduită în cercetarea științifică şi
activitatea de conducere a doctoratelor.
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17. Termenul de depunere a propunerilor de proiecte se stabilește prin indicarea exactă a datei,
lunii și anului calendaristic, dar nu mai puțin de 30 de zile de la data publicării anunțului.
18. Propunerile de proiecte depuse după termenul-limită stabilit nu se examinează de către
Consiliul Şcolii Doctorale.
19. Expertiza propunerilor de proiecte în cadrul concursului este efectuată de minimum 3 experți
(membri ai Consiliului Şcolii Doctorale).
20. La desemnarea experților independenți se va evita conflictul de interese.
21. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiect sânt:
1) Corelarea proiectului de cercetare cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale ţării
şi cu tendinţele ştiinţei mondiale.
2) Gradul corespunderii proiectului de cercetare specialităţii solicitate.
3) Calitatea bazei conceptuale a proiectului de cercetare (identificarea contradicțiilor,
formularea problemei, scopului, obiectivelor, ipotezei cercetării).
4) Inovaţia şi originalitatea ştiinţifică potențială a proiectului de cercetare.
5) Impactul socioeconomic potențial al proiectului, corelat cu rezultatele scontate.
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22. În procesul de expertiză fiecare expert acordă punctajul corespunzător pentru fiecare criteriu
detaliat de expertiză conform Fișei de evaluare (Anexa 1), însoțită de un comentariu privind
punctajul acordat. Expertiza individuală se organizează astfel încât experții să nu cunoască modul
de evaluare și punctajul acordat de fiecare dintre ei la aceeași propunere de proiect.
23. Expertiza propunerilor de proiecte se finalizează cu ierarhizarea rezultatelor. În procesul
ierarhizării rezultatelor, Consiliului Şcolii Doctorale completează Fișa de evaluare (Anexa 2),
punctajul final fiind stabilit prin sumarea punctelor acordate de către experți pentru fiecare
criteriu de expertiză. Fișa de evaluare după ierarhizare se semnează de toți experții care au
efectuat evaluarea. Fișa de evaluare conține obligatoriu criteriile de evaluare, punctajul minim și
maxim pentru fiecare criteriu, argumentarea științifică a punctajului acordat și concluziile. Fișele
de evaluare se păstrează la Şcoala Doctorală pe tot parcursul derulării proiectelor, ȘD fiind
obligată să prezinte extrase din fișele de evaluare conducătorului de proiect, respectând
confidențialitatea experților.
24. În rezultat, Consiliului Şcolii Doctorale decide numărul de granturi doctorale solicitate în
baza propunerilor de proiecte cu care se va înscrie la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice
între Şcolile doctorale pentru repartizarea granturilor doctorale. Decizia şi argumentele privind
numărul de granturi solicitate vor fi înregistrate într-o Notă de fundamentare de maximum 3
pagini, pe care o va transmite spre aprobare Consiliului Ştiinţific.
25. În vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale, Şcoala Doctorală, în baza deciziei Consiliului Ştiinţific, va prezenta MECC
propunerile de proiecte care vor conţine obligatoriu informaţii privind:
a) numărul total de granturi doctorale solicitate de Şcoala doctorală, repartizarea acestora pe
domenii ştiinţifice în funcţie de tipul de doctorat şi de forma de organizare a studiilor
superioare de doctorat (Anexa 3, Formular 4);
b) lista unică de granturi doctorale solicitate de instituţie (Anexa 3, Formular 2);
c) nota de fundamentare pentru granturile solicitate;
d) dosarele conducătorilor de doctorat.
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DISPOZITII FINALE
26.

Conducătorul de doctorat poate contesta rezultatele evaluării interne a propunerilor de

proiecte ştiinţifice în cel mult 5 zile lucrătoare din data anunțării rezultatelor.
27.

Granturile doctorale obţinute prin competiţie naţională sânt puse integral la dispoziţia

Şcolii doctorale, după reţinerea unei cote de regie de cel mult 20% din cuantumul total al sumei
alocate.
28. Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul Parteneriatului instituţiilor de învăţământ
superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei intră în vigoare, începând cu data aprobării în Senat.
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Anexa 1. Fişa de evaluare a proiectului ştiinţific pentru obţinerea granturilor doctorale de la
bugetul de stat
FIȘA DE EVALUARE
a proiectului ştiinţific pentru obţinerea granturilor doctorale de la bugetul de stat
Autorul/ii proiectului _________________________________________________________
Titlul proiectului______________________________________________________________
Specialitatea ştiinţifică__________________________________________________________
Criteriile de evaluare

Punctaj
(minim -1, maxim -5)

Argumentarea științifică a
punctajului

1.Corelarea proiectului de
cercetare cu direcţiile prioritare
de cercetare-dezvoltare ale ţării şi
cu tendinţele ştiinţei mondiale.
2.Gradul corespunderii
proiectului de cercetare
specialităţii solicitate.
3.Calitatea bazei conceptuale a
proiectului de cercetare
(identificarea contradicțiilor,
formularea problemei, scopului,
obiectivelor, ipotezei cercetării).
4.Inovaţia şi originalitatea
ştiinţifică potențială a proiectului
de cercetare.
5.Impactul socioeconomic
potențial al proiectului, corelat cu
rezultatele scontate.
Concluzii:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Data:
Semnătura:
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Anexa 2. Ierarhizarea rezultatelor evaluării proiectelor ştiinţifice
Ierarhizarea rezultatelor
evaluării proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat
în cadrul Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Titlul proiectului
ştiinţific

Expert nr.1
Punctaj acordat

Expert nr.2
Punctaj acordat

Expert nr.3
Punctaj acordat

Media
punctajului

Expert nr.1__________________________________________________________________________
Expert nr.2__________________________________________________________________________
Expert nr.1__________________________________________________________________________

Preşedinte al Consiliului Şcolii Doctorale _________________________________________________

Data: _______________________________________________________________________________
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Anexa 3.

Formular 1
a. Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data
depunerii proiectului
Nr. Nume, prenume
Nume, prenume
Anul
Tema de
Forma de studii
conducător de
doctorand
cercetare şi
crt.
înmatriculării
(cu frecvenţă/
doctorat
specialitatea
frecvenţă redusă)

b. Lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctorat susţinute
Nr. Nume, prenume
Anul
Anul susţinerii
conducător de
Nume, prenume înmatriculării
crt.
doctorat
doctorand

Tema tezei de
doctorat

Formular 2
Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate
Nr.
Domeniu
Program de doctorat
Nume, prenume
ştiinţific
crt.
conducător de doctorat
1
2.
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Titlu proiect

Formular 3
Propunere de proiect/e ştiinţific/e
Şcoală doctorală _____________________________________________________________

1.1.

Nume, prenume conducător de doctorat

2.1.

Nume prenume conducător de doctorat în
cotutelă

2.2.

Domeniul ştiinţific, specialitatea pentru
care conducătorul de doctorat în cotutelă a
obţinut dreptul de coordonare a tezelor de
doctorat

2.3.

Instituţia organizatoare de studii de
doctorat în cotutelă

3.1.

Titlul proiectului ştiinţific

Dacă e cazul

Rezumatul proiectului ştiinţific (aprox.
1000 - 1500 caractere), care să includă:
a. durata proiectului;
b. importanţa şi relevanţa temei;
c. obiectivele generale;
d. obiectivul specific;
e. rezultatele scontate.
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Formular 4

Granturi doctorale solicitate (în cifre)
Parteneriatul ______________

Nr.

Domeniu

crt.

ştiinţific

Perioadă de
Total
studiu
specialitate
granturi
(anii)

Inclusiv

Cifru,

Doctorat ştiinţific
Cu
frecvenţă

Cu
frecvenţă
redusă

Doctorat profesional
Cu
frecvenţă

Cu
frecvenţă
redusă

Formular 5
Pagina de titlu a dosarelor
Parteneriatul _______________________________________
Şcoala doctorală ____________________________________
Conducătorul de doctorat ______________________
Domeniul ştiinţific, specialitatea(-tăţile) _________________
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