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Ce trebuie să fie doctoratul? 

• Doctoratul reprezintă un proces de învăţare prin cercetare, care 

contribuie la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi 

cognitive,care se materializează în capacitățile: 

a) de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de 

a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;  

b) de a concepe şi implementa un proiect de cercetare şi de a face 

managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei 

profesionale; 

c) de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu 

impact naţional sau internaţional, demonstrată prin publicaţii 

ştiinţifice; 

d) de analiză critică, evaluare şi sinteză a unor idei noi şi complexe; 

e) de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă 

în contextul domeniului său de cercetare; 

f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi 

culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe 

cunoaştere. 

 



• Organizarea doctoratului în conformitate cu exigenţele societăţii 
bazate pe cunoaştere şi cerinţele pieţei muncii; 

• Existenţa unei structuri de bază de organizare a  studiilor  - şcoală  
doctorală, dar a formelor diverse de pregătire doctorală;   

• Acces egal şi echitabil  la programele de studii  universitare de 
doctorat;   

• Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat prin 
promovarea de criterii, standarde şi proceduri şi evaluări periodice 
a programelor, şcolilor doctorale, doctoranzilor şi conducătorilor 
de doctorat; 

• Racordarea la cele mai bune practici internaţionale şi la tendinţele 
din cercetarea modernă (interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, 
cooperare etc.); 

• Susţinerea cooperării interne şi internaţionale în procesul de 
realizare a programelor de studii, în special a mobilităţii 
internaţionale a doctoranzilor; 

• Asigurarea unui cadru financiar adecvat, stabil şi stimulator pentru 
tineri. 

Pe ce principii să organizăm doctoratul? 



PRINCIPIILE  SALZBURG 

1. Cunoaşterea prin cercetare 

2. Pregătirea doctorală (programele de studiu) parte integrantă a 

politicilor şi strategiilor IOD 

3. Asigurarea unei diversităţi de forme de pregătire doctorală 

4. Doctorandul considerat ca cercetător la început de carieră 

5. Recunoaşterea rolului crucial al supervizării şi evaluării 

6. Atingerea maselor critice după mai mulţi parametri 

7. Durata studiilor 3 -  4 ani 

8. Promovarea de structuri inovatoare, oferire de abilităţi 

transferabile 

9. Creşterea mobilităţii internaţionale, interdisciplinare şi 

intersectoriale 

10. Recunoaşterea nevoii de finanţare adecvată şi sustenabilă 



• Instituţii organizatoare de doctorat (IOD) - 52  

• Specialităţi  la care se pregăteau cadre: 202 din totalul de 399 

specialităţi 

• IOD dispuneau de 77 reviste ştiinţifice de profil (RŞP) 

• IOD dispuneau de 1278 conducători de doctorat (CD) abilitaţi, dintre 

care 672 / 606  cu gradul ştiinţific de doctor habilitat  / doctor 

• În cadrul IOD activau 126  seminare ştiinţifice de profil (SŞP) la 183 sp.  

• La 1.01.2011 lucrau asupra tezelor de doctorat 4391 persoane (279 DH 

+ 3506 D; 2472 F +  1919 B) 

În perioada anilor 1993 – 2013: 

• Au fost conferite grade ştiinţifice:                   DH   – 502;  D   –  3488 

• Au fost conferite titluri ştiinţifice:                    PC   –   46;  CC –   703 

• Au fost conferite titluri ştiinţifico-didactice:   PU   – 432;  CU – 1981 

• Au fost recunoscute şi echivalate grade şi titluri:    1005  
 

Se asigură pregătirea suficientă a resurselor umane ? 

Datele la 1.01.2014 



13 februarie 2014, şedinţa Comisiei de Atestare a CNAA 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Finlanda
Austria
Elveţia

Cehia
Suedia
Grecia

Estonia
Slovacia
Irlanda

Slovenia
Portugal ia

SUA
Norvegia

Spania
Danemarca

Marea
România

Belgia
Franţa

Is landa
Letonia
Polonia

Li tuania
Ucra ina
Ungaria
Croaţia

Ita l ia
Turcia

Japonia
Bulgaria

Olanda
Cipru

Moldova
Malta

Macedonia

Numărul doctoranzilor la 100 mii locuitori (2010)   



13 februarie 2014, şedinţa Comisiei de Atestare a CNAA 

Dinamica doctoranzilor în aspect comparativ 
(% în 2004-2010)   
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Numărul doctoranzilor în raport cu ceilalţi studenţi 

b) Proporţia doctoranzilor în totalul studenţilor: 

Republica Moldova – 16,4% 

Majoritatea statelor europene: 35-100% 

Anul de studii 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Studenţi (S) 109623 98919 94958 89518 87003 

Masteranzi (M) 5242 10973 12855 14438 15455 

Doctoranzi (D) 1574 1601 1550 1556 1578 

Raportul S:M:D 69,6:3,3:1 61,8:6,8:1 61,2:8,3:1 57,5:9,3:1 55,5:9,8:1 

a) Dinamica numărului studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 

Sursa: calculat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS) 



Propunere – sporirea numărului doctoranzilor: 

•Cresterea numarului de doctoranzi de cel putin 3-4 ori si aducerea lui in 

concordanta cu numarul de studenti 

Este necesară triplarea cel puțin a numărului de doctoranzi  pe etape 

in 3 ani 

   De la 1600 la 4800 

1600 locuri bugetare, 1600 cu taxa, 1600 doctorat extern (inclusiv 

industrial) 

 

Corelarea numărului de locuri la doctorat cu numărul de locuri oferite la 

studiile de licenţă şi masterat (dar şi cu cele oferite la doctorat peste 

hotare) şi stabilirea unei proporţii minime a doctoranzilor de 20% din 

numărul masteranzilor sau 3-4% din numărul total de studenți  
 

•Creșterea de 3 ori a numărului de doctoranzi și alocarea fondurilor 

respective ne va permite să dublăm numărul de diplome de doctori 

conferite anual de la 200 actual la 400 

 

•Cresterea de 3-4 ori a alocatiilor pentru un doctorand. 
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Se asigură pregătirea echilibrată a resurselor umane ? 
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Dinamica doctoranzilor în Republica Moldova  
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Distribuirea doctoranzilor după domenii (2010)   
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Grade ştiinţifice conferite de CNAA  în 1993-2013 
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Repartiţia doctoranzilor pe domenii ştiinţifice în 

raport cu alţi indicatori 
a) Repartiţia doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici după domeniul ştiinţei, în 2011 (%) 

Sursa: elaborat în baza 

datelor Biroului 

Naţional de Statistică 

b) Repartiţia locurilor la doctorat după domeniul ştiinţei în raport cu competitivitatea domeniilor  
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Reproducerea potenţialului uman pe domenii 

ale ştiinţei 

Coeficentul R = (numărul doctorilor şi doctorilor habilitaţi cărara le-au fost 

conferite gradele în perioada 1996-2010, raportat la numărul personalului cu 

grade ştiinţifice existent în aceste domenii în 1995) x 100% 



2 iulie 2013, şedinţa Comisiei de Atestare a CNAA 

Propuneri – asigurarea pregătirii echilibrate a 

resurselor umane 
Creşterea numărului de locuri la doctorat finanţate de la bugetul de stat, 

diferenţiat pentru diferite domenii şi specialităţi; 

Elaborarea şi aplicarea unor criterii clare la elaborarea Planului de 

admitere la doctorat şi postdoctorat şi distribuirea locurilor după 

specialităţi şi instituţii, care ar putea include: 

-competitivitatea specialităţilor (domeniilor) ştiinţifice; 

-necesitatea pentru economia ţării, reieşind din potenţialele avantaje 

competitive; 

-domenii noi în care se poate mai repede de avansat etc. 

Introducerea proiectelor de cercetare-dezvoltare pentru doctoranzi, în 

vederea stimulării numărului şi calităţii doctoranzilor la specialităţile din 

domeniile ştiinţifice importante pentru Republiica Moldova (inclusiv burse 

mărite), în care nu se reuşeşte pregătirea cadrelor ştiinţifice înalt 

calificate. 

 



• Doctorat la zi, extern, la distanţă: 
- În Republica Moldova peste 3 mii persoane lucrează asupra tezelor de 

doctorat (cu teme aprobate în ultimii 10 ani) şi nu au statut de 
doctoranzi. 

• Doctorat ştiinţific şi profesional: 
- În lume cele mai multe programe de doctorat profesional sunt în 

domeniul educaţiei și în administrarea afacerilor şi ingineriei,dar se 
întâlnesc şi în medicină, psihologie, unele domenii ale ingineriei, ştiinţe 
biologice, sociale etc.  

- în Republica Moldova ar trebui să existe posibilitatea de a efectua 
cercetări şi studii avansate care să contribuie semnificativ la 
cunoaşterea şi dezvoltarea practicii în diferite domenii profesionale;  

- Aceasta ar permite antrenarea în cercetare a practicienilor din aceste 
domenii şi deschiderea ştiinţei spre industrie, comerţ, afaceri, servicii 
publice etc., lucruri importante în contextul necesităţii stringente de a 
orienta cercetarea-dezvoltarea din ţară spre nevoile ei sociale şi 
economice; 

- Ex., domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale: o parte a 
tineretului dotat, care realizează produse creative competitive la nivel 
internațional, nu-și iau doctoratele.  

Ce tipuri / forme de doctorat să avem? Propuneri: 
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Care ar trebui să fie durata doctoratului ? 
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De cât timp este necesar de elaborat o teză de doctorat de 
calitate ? 

1) 3 ani; 2) 4 ani; 3) 6 ani; 5) 7 ani; 6) > 7 ani 

Sondajul CNAA printre doctoranzi şi conducători de 

doctorat 



• Durata studiilor la doctorat la zi - 4 ani, 

iar la doctorat extern – de 5 ani.  
Argumente: 

- Cota susţinerii tezelor în ansamblu (susţineri raportate la 

numărul admişi la doctorat în anul respectiv) este 

redusă; 

- În multe ţări UE termenul este de 4 ani (1 an de studii 

avansate şi pregătirea proiectului de doctorat şi 3 ani 

realizarea proiectului). 

Propunere - durata doctoratului:  



• Majoritatea instituţiilor de la noi nu au capacităţile necesare pentru a-şi 

crea propriile şcoli doctorale, dacă ţinem cont de unul din principiile 

europene de bază în organizarea studiilor doctorale: asigurarea unei 

mase critice; 

• În Republica Moldova avem 52 de instituţii cu drept de activitate de 

doctorat, iar în mediu la o astfel de instituţie revin mai puţin de 10 

doctoranzi admişi anual.  

• Ţinând seama că de multe ori aceştia reprezintă domenii şi specialităţi 

ştiinţifice diferite, este foarte dificil de organizat cursuri avansate 

pentru doctoranzi şi de dezvoltat competenţele moderne ale unui 

cercetător, dar și de creat o infrastructură și un sistem satisfăcător de 

asigurare a calității; 

• În contextul școlilor doctorale, ar fi binevenit parteneriatul 

internațional, mai ales, sub aspectul capacităților reduse de cercetare de 

la noi (echipamente, tehnologii etc.). 

Ce fel şi câte şcoli doctorale ar trebui să creăm ? 



ŢARA Nr. de 

locuitori 

Numărul 

de gr. şt. 

conferite 

anual 

Nr. 

IOD 

ŢARA 

 

Nr. de locuitori Numărul 

de gr. şt. 

conferite 

anual 

Nr. 

IOD 

R. Moldova 3 563 800 190 52 Germania 81 802 000 24 946 97 

Albania 3 195 000 ND 36 Italia 60 626 442 9 604 89 

Austria 8 404 252 2158 31 Lituania 3 225 300 326 15 

Belarus 9 481 100 ND 28 Olanda 16 731 600 2 993 14 

Belgia 10 827 519 1718 15 Polonia 38 610 097 5 917 18 

Danemarca 5 560 628 910 12 Spania 46 148 605 7 159 73 

Elveţia 7 866 500 3381 12 SUA 313 238 000 56 309 420 

F. Rusă 142 905 200 34 494 1500 Suedia 9 428 054 3 781 21 

Franţa 65 821 885 9 818 87 Ucraina 45 724 242 6 717 521 

NUMĂRUL DE INSTITUŢII ORGANIZATOARE DE DOCTORAT DIN 

REPUBLICA MOLDOVA ŞI UNELE ŢĂRI ALE LUMII RAPORTAT LA 

NUMĂRUL DE LOCUITORI ŞI NUMĂRUL DE PERSOANE CARE OBŢIN 

ANUAL GRAD ŞTIINŢIFIC ÎN ŢĂRILE RESPECTIVE 
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• Şcolile doctorale ar trebui să fie structuri mari (naţionale), astfel încât 

să poată realiza avantajele acestora atestate pe plan internaţional: 

– reunirea diferitelor discipline într-un domeniu de studiu specific;  

– promovarea interdisciplinarităţii în abordarea întrebărilor şi problemelor de cercetare; 

– pregătirea doctoranzilor pentru piaţa muncii prin dezvoltarea de contracte  şi 

parteneriate cu actori socio-economici; 

– sporirea posibilităţilor de mobilitate, colaborare internaţională şi interinstituţională; 

– o asigurare mai bună a calităţii şi monitorizarea rezultatelor. 

• Şcolile doctorale ar trebui să fie formate prin parteneriate din universităţi şi 

institute de cercetare: doar o universitate poate fi instituţie organizatoare de 

doctorat, iar institutele de cercetare – instituţii partenere; 

• Pot  forma şcoli doctorale doar instituţiile abilitate în acest scop (ex., într-o 

instituţie de cercetare se poate realiza un proiect doctoral doar dacă ea este 

abilitată la profilul respectiv) 

• Corelarea acordării dreptului de pregătire a cadrelor prin doctorat cu evaluarea 

şi acreditarea ştiinţifică a organizaţiilor: doar organizaţiile acreditate la profil cu 

Foarte bine şi Bine să aibă dreptul de pregătire a doctoranzilor la profilurile 

respective. 

 

Propuneri – dimensiunea şi formarea şcolilor doctorale:  





• Şcolile Doctorale se constituie ca subdiviziuni autonome 

pe lângă Universităţi cu un Consiliu Ştiinţific şi Director al 

Scolii; 

• Şcolile Doctorale se acreditează de către CNAA în baza 

criteriilor şi metodologiei de acreditare;  

• Activitatea şcolii doctorale este reglementată prin 

regulamentul (statutul) școlii doctorale. 

 

• Şcoală doctorală - o comunitate organizată de 

doctoranzi, postdoctoranzi, conducători (consultanţi) de 

doctorat, profesori şi cercetători, care organizează şi 

coordonează activităţi de cercetare ştiinţifică şi învăţare 

prin cercetare, finalizate cu teze de doctorat.  

 

 
 

Care ar trebui să fie structura şi atribuţiile şcolii 

doctorale? Propuneri: 



(1) Fiecare şcoală doctorală este condusă de un Director şi un Consiliu 

al şcolii doctorale.  

(2) Directorul şcolii doctorale este un conducător de doctorat din cadrul 

şcolii, ales prin vot secret de către Consiliul şcolii doctorale, care 

primeşte o indemnizaţie pentru această activitate stabilită de către IOD 

(şi institutele partenere).  

(3) Consiliul şcolii doctorale ştiinţific, format din 11 - 19 membri, este 

compus din profesori, cercetători, doctoranzi, oameni de afaceri, 

delegaţi de instituţiile consorţiului, şi care reprezintă toate grupurile de 

specialităţi la care şcoala pregăteşte şi perfecţionează cadre ştiinţifice 

de înaltă calificare.  

(4) Directorul şi Consiliul şcolii doctorale sunt confirmaţi de către 

Ministerul Educaţiei şi Academia de Ştiinţe. 

(5) Consiliul şcolii doctorale dispune de un aparat administrativ cu 

funcţii executive şi de monitorizare, care îl asistă în realizarea 

obligaţiilor şcolii doctorale. 

(6) În cadrul şcolii doctorale pot activa pe baze obşteşti Forul 

conducătorilor de doctorat Asociaţia absolvenţilor şcolii doctorale. 
 

 

Organele de conducere ale şcolii doctorale 



(1) Stabileşte criterii, proceduri şi standarde ce ţin de:  

a) modul de selecţie şi admitere a doctoranzilor, inclusiv cerinţele minime pentru 
admitere;  

b) activităţile de pregătire a doctoranzilor în cadrul programului de studii avansate şi 
activităţile de cercetare ale doctoranzilor prin stabilirea temei de cercetare şi 
încadrarea în echipe de cercetare;  

c) îndrumarea doctoranzilor sub aspectul relaţiilor dintre doctoranzi şi conducătorii 
de doctorat), al procedurilor de schimbare a conducătorului de doctorat ş.a.;  

(2) Organizează studiile de doctorat în conformitate cu 
mecanismele aprobate:  

• Organizarea admiterii, selectarea conducătorilor, pregătirea  cadrului  tematic, 
logistic etc. pentru desfăşurarea doctoratului;  

• Organizarea studiilor avansate cu module de studii aprofundate de specialitate 
şi module de studii complementare;  

• Asistenţă şi consultaţii în pregătirea şi finalizarea tezelor de doctorat; 

• Organizarea activităţii Consiliilor specializate, seminarelor de profil;  

• Asistenţă şi consultaţii în pregătirea dosarelor tezelor de doctor şi doctor 
habilitat pentru examinare şi validare a conferirii gradelor ştiinţifice la CNAA 

• Organizarea realizării Programelor de cercetare  ale doctoranzilor; 
monitorizarea desfăşurării Programelor şi a activităţii conducătorilor de doctorat; 

• Organizarea şi monitorizarea sistemului de asigurare internă a calităţii 
 

 

Activităţile de bază ale şcolii doctorale 



Universitatea,Institutul  și Școala Doctorală 

Variantă Organigramă Şcoala Doctorală 



• Doctoratul – învăţare prin cercetare, cu două 
componente:  

- un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 
care să se desfăşoare în cadrul şcolii doctorale; 

- un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie 
artistică, ce se va derula în oricare instituţie de învăţământ sau 
de cercetare (inclusiv din străinătate) – parte componentă a 
şcolii doctorale sau parteneră în baza unor acorduri.  

• Competenţele obţinute sunt cele mai 
importante! 

Care ar trebui să fie structura studiilor doctorale ? 



• Este flexibilă şi include: cursuri academice, obligatorii, opţionale şi 
suplimentare, disciplinare şi interdisciplinare, cursuri speciale, 
antrenamente de natură organizatorică, activităţi de pregătire 
individuală care să asigure obţinerea competenţelor în domeniu şi 
transferabile; 

• Programul de studii avansate cuprinde 60 de credite, doctorandul 
având statut de student; 

• Exemple de proiectare a cursurilor la etapa de studii avansate în 
Republica Moldova – USMF, ASEM, UTM. 

• Acordarea unei diplome de studii avansate, superioare celei de 
masterat, după absolvirea programului de studii de către IOD  

• Promovarea la programul de cercetare  prin susținerea proiectului 
de doctorat și acordarea de granturi doctorale, în bază de concurs. 
În temeiul acestei selecții din 3-4 doctoranzi se va alege unul.  

 

Cum ar trebui să fie etapa de studii avansate ? 

Propuneri: 



Programul de studii avansate la Şcoala de 

management în sănătate publică a USMF  



• Prevede realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică sub 
îndrumarea conducătorului ştiinţific; 

• Un grant de doctorat în valoare de 40-50 mii lei din resursele 
alocate cercetării;  

• Doctorandul - statut de cercetător-stagiar cu o remunerare de 
cel puțin 2,5 mii lei lunar; 

• Fără credite transferabile (este dificil de transformat activităţile 
de cercetare în credite, graţie specificului activităţii ştiinţifice, 
lipsei lucrărilor metodologice la subiectul dat); 

• Programul de cercetare ştiinţifică poate fi desfăşurat în cadrul 
IOD, a partenerilor sau în instituţii din cercetare din străinătate 
cu care şcoala doctorală are semnate acorduri. 

• Cercetarea ştiinţifică de doctorat are ca finalitate pregătirea şi 
susţinerea tezei de doctor în baza Regulamentelor şi cerinţelor 
Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare, în baza cărora 
autorului i i se conferă gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe. 

 

Cum ar trebui să fie programul de cercetare ştiinţifică? 

Propuneri: 
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Repartiţia pe domenii şi după gen a numărului de conducători de doctorat ce activează  

în Republica Moldova, situaţia la 1.01.2013 (total: 1278 =  910 bărbaţi + 368 femei) 

Repartiţia pe domenii şi după gen a numărului de conducători de doctorat ce activează  

în Republica Moldova, situaţia la 1.01.2013 (total: 1278 =  910 bărbaţi + 368 femei) 

st. militare 

arhitectură 

farmacie 

med. vet. 

geologie 

adm. publ. 

filozofie 

sociologie 

geografie 

psihologie 

st. artelor 

politologie 

chimie 

agricultură 

istorie 

filologie 

tehnică 

biologie 

pedagogie 

drept 

şt. fiz.-mat. 

economie 

medicină 
 

Cine poate fi conducător de doctorat ? 



Propuneri referitor la conducătorul de doctorat 

• Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin dispoziţie a 
CNAA (păstrarea procedurii de abilitare); 

• Conducătorul de doctorat poate îndruma doctoranzi numai în 
domeniul pentru care a obţinut acest drept; 

• Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care 
au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu 
un IOD sau o instituţie membră a unui IOD şi să fie membre ale 
unei şcoli doctorale; 

• Specialiştii care au calitatea de conducător de doctorat în 
străinătate dobândesc automat calitatea de conducător de 
doctorat în R.Moldova; 

• Conducătorul de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 
doctoranzi; 

• Posibilitatea formării echipelor de coordonare a doctorandului. 

 

 

 

 

 



Cum ar trebui sa aibă loc susţinerea tezei de 

doctorat ? 

Ce este o TEZA de doctorat ? Ce nu este o TEZA de 

doctorat ? 

- o lucrare-document în care 

fiecare afirmaţie este fie susţinută 

de referirile (citările) din literatura 

de specialitate, fie argumentată 

de probe practice - originale, 

- o lucrare-document ale căror 

capitole formează un tot cursiv, 

logic ştiinţific şi care dovedesc 

stăpânirea unei limbi şi a 

terminologiei din unul sau mai 

multe domenii. 

- nu este o lucrare de 

diplomă, 

- nu este o lucrare a 

conducătorului de 

doctorat, 

- nu este un compendiu, 

- nu este echivalentă cu 

scrierea unei cărţi. 



Traseul actual al susţinerii tezelor şi conferirii gradelor 

ştiinţifice în R.Moldova  



13 februarie 2014, şedinţa Comisiei de Atestare a CNAA 

Numărul gradelor ştiinţifice conferite anual la 100 mii 

locuitori (2004-2011)   
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Propuneri privind susţinerea tezei de doctorat şi 

conferirea gradului ştiinţific:    

• Solicitantul la grad şi Conducătorul ştiinţific se adresează la 
Directorul Şcolii cu solicitarea de a lua în examinare teza şi a Forma 
Consiliul Specializat.  

• Consiliul Ştiinţific al Scolii doctorale propune Consiliul Specializat 
(Comisia) de examinare, care se aprobă de CNAA. 

• Consiliul Specializat în baza expertizării tezei întocmeşte raportul de 
evaluare cu decizia de a promova teza la susţinere publică  sau de  
a o respinge. 

• În baza raportului de evaluare Şcoala doctorală anunţă susţinerea 
publică cu plasarea informaţiilor pe site-ul propriu şi al CNAA   

• Şusţinerea publică se desfăşoară la şedinţa comună a Consiliului 
Specializat şi a Seminarului de profil. În baza raportului de evaluare 
şi a opiniei consultative a Seminarului de profil Consiliul Specializat 
ia Decizia de Conferire a gradului ştiinţific de doctor cu 
calificativele: „excelent”, „bine” şi „satisfăcător”. 

• Conferirea gradului este validată de Comisia de Atestare CNAA în 
baza dosarului prezentat şi analizat la CNAA. După validare CNAA 
împreună cu Universitatea responsabilă eliberează diploma de 
doctor. 



Traseu nou expertizare și validare 

Consiliul Științific  
Specializat 

Comisia de  
Atestare CNAA 

Comisia de 
experți 

Seminarul de 
Profil 

Experți  

Catedră/ 
Laborator 

Senat/ 
Consiliu Științific 

Referenți 

Consiliul Științific Specializat DR HAB 
9 membri 
5 Senat + SȘP 
1 Catedra 
3 Comisia Experți+Com Atestare 
(Cel puțin unul din străinătate)  

Referenți DR  Hab 
1 propus Senat 
1 propus Com Experți 
2 reprezentanți SȘP 
(opinie colectivă) 

Consiliul Științific Specializat DR 
5 Senat +SȘP 
1 Catedra 
2 Comisia Experți+Com Atestare 

 

Referenți DR 
1 propus Senat 
1 propus Com Experți 
1 reprezentant SȘP 
(opinie colectivă) 



Propuneri privind criteriile generale de 

evaluare a tezei de doctorat 
a) relevanţa ştiinţifică; 

b) impactul potenţial al rezultatelor şi măsura în care teza aduce contribuţii 

substanţiale la cunoaştere; 

c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi măsura în care 

candidatul demonstrează abilităţi de gândire critică independentă 

d)  măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele şi 

metodologiile de cercetare 

e) măsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei 

este adecvată; 

f) măsura în care candidatul demonstrează înţelegerea literaturii relevante 

în domeniu şi familiarizarea cu aceasta; 

g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate, ori stau 

la baza unor brevete sau a unor aplicaţii ori măsura în care rezultatele 

prezentate în teză au potenţialul de a fi aplicate; 

h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare. 

 



Cum are trebui să fie finanţate studiile doctorale? 

Propuneri: 

• Ţinând cont de   divizarea cadrului pregătirii în doctorat 
în programul de  studii avansate şi programul de  
cercetare ştiinţifică  este oportună şi modificarea 
sistemului de finanţare prin două modalităţi: 

1. Finanţarea directă a şcolilor doctorale pentru 
activităţile ei şi realizarea programelor de studii 
avansate 

    - din compartimentul bugetului “Educaţie”, planul de 
înmatriculare şi resursele necesare le întocmeşte ME la 
propunerea Şcolilor doctorale 

2. Finanţarea indirectă prin proiecte de cercetare 
doctorale şi postdoctorale.  

  - din compartimentul bugetului “Cercetare”, proiectele şi 
resursele necesare le aprobă AŞM  

 



Care ar trebui să fie statutul doctorandului? 



Propuneri privind statutul doctorandului în R.Moldova 

• Doctoranzii au calitatea de student la etapa de studii avansate şi 
cercetători stagiari sau asistenţi universitari, în programul de 
cercetare universitară. 

• Pe toată durata activităţii,doctorandul beneficiază de recunoaşterea 
vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, 
fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările 
pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale. 

• Doctorand poate desfăşura activităţi didactice sau de cercetare, 
potrivit contractului de studii de doctorat 

• Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este 
asimilată, conform legislaţiei în domeniul pensiilor 

 

 

 

 

Grant doctoral 50 mii lei/per an cu un salariu de cercetător-doctorand de 

2500 lei cu angajamentul Institutului/Universității să mai asigure 1500 lei din 

proiecte de cercetare 

Pentru inceput s-ar putea demara cu 100 de granturi doctorale – fond 5 mln 


