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DESCRIEREA PROCESULUI DE STUDII LA DOCTORAT ÎN CADRUL FEIE 

Cadrul juridic de organizare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III, este constituit din următoarele 

acte normative de bază: 

• Codul educației nr. 152/2014 al Republicii Moldova (art. 94); 

• Recomandările-cadru pentru dezvoltare planurilor de învățământ la ciclul III, studii superioare de 

doctorat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației nr. 119/2015; 

• Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul 

III - Doctorat), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 1045/2015; 

• Metodologia de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor 

doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul Ministerul Educației nr. 86/2016; 

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

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2014; 

• Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul 

III din cadrul școlilor doctorale ale Universității Tehnice a Moldovei, aprobat la ședința Senatului 

UTM, Proces-verbal nr. 11/2015; 

 

Mai multe informații privind cadrul normativ aferent studiilor doctorale pot fi accesate pe 

pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

Instituțiile publice de specialitate care reglementează organizarea studiilor superioare de doctorat în 

Republica Moldova sunt: 

  

Organ central de specialitate al administrației 

publice care asigură realizarea politicii 

guvernamentale în domeniile educație, cercetare 

și inovare. 

Autoritate administrativă care este responsabilă 

de evaluarea organizațiilor din domeniile 

cercetării și inovării, a personalului științific și 

științifico-didactic. 

Schema de organizare și coordonare a studiilor superioare de doctorat în cadrul Universității Tehnice a 

Moldovei este prezentat în figura de mai jos. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_119_din_06_03_2015_recomandari_cadru_dezvolt_pl_inv_doctorat.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr_119_din_06_03_2015_recomandari_cadru_dezvolt_pl_inv_doctorat.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1045_din_29.10.2015_plan-cadru_pentru_studii_superioare_ciclul_i_-_licenta_ciclul_ii_-_master_studii_integrate_ciclul_iii_-_doctorat.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1045_din_29.10.2015_plan-cadru_pentru_studii_superioare_ciclul_i_-_licenta_ciclul_ii_-_master_studii_integrate_ciclul_iii_-_doctorat.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._86_din_8.02.2016.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._86_din_8.02.2016.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115655&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115655&lang=ro
https://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf
https://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf
https://utm.md/studii/doctorat/reg-inst-org-desf-doctorat.pdf
https://mecc.gov.md/ro/content/studii-doctorale-0
https://mecc.gov.md/ro
http://www.anacip.md/index.php/ro/
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Consiliul Științific al UTM

Consiliul Științific este organul coordonator privind activitatea de 

cercetare a Universității Tehnice a Moldovei.

Direcția Doctorat și Postdoctorat

Rolul Direcției Doctorat și Postdoctorat este de a sprijini și promova 

activitățile privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de 

doctorat la Universitatea Tehnic a Moldovei.

Consiliul Școlii Doctorale

Consiliul Școlii Doctorale (ȘD) asigură, sub coordonarea directorului 

acesteia, conducerea operativă a Școlii Doctorale, în conformitate cu 

regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat.

ȘD  Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică 

Școala doctorală include totalitatea studenților-doctoranzi și a 

conducătorilor de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce 

doctorat. Precum și cercetători și/sau cadre didactice implicați în 

activități de cercetare și/sau predare în cadrul școlii doctorale.

Unitatea Primară 

Locul în cadrul căreia este elaborată teza de doctorat, de exemplu: 

departamentul sau laboratorul.

Seminarul Științific al Școlii Doctorale

Seminarul Științific al Școlii Doctorale reprezintă un organ al 

comunității științifice a Școlii Doctorale și este un element important al 

procesului de examinare și susținere a tezelor de doctorat și se constituie 

în cadrul Școlilor Doctorale la specialități pentru care acestea sunt 

abilitate ca instituții organizatoare de doctorat.

Comisia de Doctorat a Școlii Doctorale
 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat formată din specialiști 

în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat.
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Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand, în 

consultare cu conducătorul de doctorat, până în momentul finalizării acesteia în vederea 

susținerii publice. 

Elaborarea și redactarea tezelor de doctorat, ciclul III, se efectuează în conformitate cu următoarele 

documente speciale: 

• Recomandările-cadrul de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului, aprobate prin Ordinul 

Ministerului Educației nr. 1078/2016; 

• Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de 

Conducere al ANACEC nr. 5/2018; 

• Ghid de redactare a tezelor de doctorat și a rezumatelor, aprobat la ședința Senatului UTM, Proces-

verbal nr. 9/2017. 

 

Teza de doctor se susține în trei etape și se finalizează cu susținerea publică a tezei în cadrul 

Comisiei de Doctorat a Școlii Doctorale. Titlul științific de doctor se acordă candidaților în 

urma susținerii publice cu succes a tezei de doctorat. 

Examinarea și susținerea tezelor de doctorat are loc în conformitate cu procedurile stabilite în 

următoarele acte: 

• Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării nr. 514/2017; 

• Regulamentul privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil, probat prin Decizia 

Consiliului de Conducere al ANACEC nr.38/2018; 

• Metodologia de evaluare și susținere a tezelor de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei, 

aprobat la ședința Senatului UTM, Proces-verbal nr. 1/2019. 

 

Studenții-doctoranzi înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de bursă 

de studii finanțată din bugetul de stat. Studenții-doctoranzi care pe parcursul anilor de studii 

au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției, pot 

beneficia de bursa de excelență a Guvernului. 

Acordarea burselor de studii studenților-doctoranzi se realizează în conformitate cu următoarele acte 

normative: 

• Regulamentul cu privire la modul de acordare a bursei de excelență a guvernului și bursei 

nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2008; 

• Regulament cu privire la acordarea burselor și premierea studenților-doctoranzi ai Universității 

Tehnice a Moldovei, aprobat la ședința Senatului UTM, Proces-verbal nr. 2/2017. 

https://doctorat.usmf.md/sites/default/files/inline-files/ordinul_nr-1078-din-27.12.2016_Ghid-de-redactare-a-tezelor-de-doctorat.pdf
https://doctorat.usmf.md/sites/default/files/inline-files/ordinul_nr-1078-din-27.12.2016_Ghid-de-redactare-a-tezelor-de-doctorat.pdf
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/guide_thesis/
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/guide_thesis/
https://utm.md/studii/doctorat/Ghidul%20de%20redactare%20a%20tezelor%20de%20doctorat%20si%20a%20rezumatelor_2017.pdf
https://utm.md/studii/doctorat/Ghidul%20de%20redactare%20a%20tezelor%20de%20doctorat%20si%20a%20rezumatelor_2017.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_regulament_calificative.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_regulament_calificative.pdf
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/seminar-activity/
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/seminar-activity/
https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Metodologia-evaluare-sustinere-teze-2019.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Metodologia-evaluare-sustinere-teze-2019.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100983&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100983&lang=ro
https://utm.md/studii/doctorat/Regulament_UTM_burse_doctorat_2017.pdf
https://utm.md/studii/doctorat/Regulament_UTM_burse_doctorat_2017.pdf


4 

Studiile de doctorat pot fi descrise în conformitate cu următoarele etape: 

PÂNĂ LA ADMITERE LA STUDII 

1. Participarea la concursul proiectelor științifice. Candidatul decide că dorește să facă studii 

superioare de doctorat. Pentru a beneficia de studii cu finanțare de la bugetul de stat, candidatul 

va identifica un potențialul conducător științific, din rândurile profesorilor abilitați cu dreptul de 

conducător de doctorat. 

Potențialul conducător științific va elabora propunere de proiect științific pentru a participa în 

cadrul concursului proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de 

stat. Concursul proiectelor științifice se desfășoară cu un an înainte de admitere la studii 

(noiembrie-februarie). Propunerea de proiect câștigătoare la concurs va sta la baza cercetării de 

doctorat.  

În cazul în care nu este depusă o propunere de proiect științific sau proiectul științific nu este 

câștigător al grantului doctoral, candidatul poate decide asupra studiilor în regim de taxă. 

2. Participarea la concursul de admitere la studii superioare de doctorat. În perioada de 

admitere, (septembrie-octombrie), candidatul depune la Direcția Doctorat și Postdoctorat dosarul 

de înscriere la concurs. Concursul include două examene: proba de specialitate și proba lingvistică 

(limba engleză). Media minimă de concurs pe care trebuie să o obțină un candidat pentru a fi admis 

la studii superioare de doctorat este 8,00 (opt). 

Admiterea se realizează la una din specialități la care se organizează studii superioare de doctorat. 

Studiile superioare de doctorat pot fi organizate cu frecvență, cu o durată de 3 ani și cu frecvență 

redusă, cu o durată de 4 ani. 

Programele de studii superioare de doctorat, ciclul III corespund unui număr de 180 de credite 

transferabile de studiu. 

DUPĂ ADMITERE ȘI PE PARCURSUL STUDIILOR 

3. Constituirea comisiei de îndrumare. Pentru desfășurarea doctoratului, pe lângă conducătorul de 

doctorat, studentul-doctorand este sprijinit și de o comisie de îndrumare, formată din alți trei 

membri ai echipei de cercetare a conducătorului de doctorat sau din alte persoane afiliate școlii 

doctorale, ori din cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia. Componența comisiei de 

îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand. 

4. Elaborarea planului individual al studiilor superioare de doctorat. După semnarea 

contractului de studii, în termen de 3 luni de la înmatriculare, studentul-doctorand împreună cu 

conducătorul de doctorat vor elabora Planul individual de pregătire al studiilor superioare de 

doctorat. 

Planul individual cuprinde programul de pregătire bazat pe studii avansate, compus din 

disciplinele de studiu din planul de învățământ la specialitatea la care a fost înmatriculat studentul-

doctorand, și programul individual de cercetare științifică, compus din susținerea proiectului de 

cercetare științifică și patru referate științifice. 
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5. Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii avansate. În primul an de studii, 

studenții înmatriculați la forma cu frecvență și cu frecvență redusă urmează programul de pregătire 

bazat pe studii avansate. La absolvirea fiecărei discipline de studiu inclusă în planul de învățământ, 

este prevăzută susținerea examenului în comisii. Fiecare disciplină de studiu este cotată cu credite 

de studii transferabile. 

6. Susținerea proiectului de cercetare științifică și referatului științific I. Studiile avansate se 

încheie cu elaborarea, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, a unui proiect de cercetare al 

studentului-doctorand pe care acesta îl susține public în fața comisiei de îndrumare și a 

conducătorului de doctorat, care apreciază viabilitatea sa și decide dacă studentul-doctorand poate 

continua cu programul de cercetare științifică, în conformitate cu proiectul prezentat și dezbătut 

public. Proiectul de cercetare științifică reprezintă o viziune a studentului doctorand asupra 

viitoarei cercetări în cadrul studiilor de doctorat. 

Referatul științific I este inclus în programul individual de cercetare științifică și este scris la tema 

tezei de doctorat. 

7. Parcurgerea programului individual de cercetare științifică. Pe parcursul anilor de studii 

studenții-doctoranzi înmatriculați la forma cu frecvență și cu frecvență redusă susțin patru referate 

științifice anuale la tema tezei de doctorat axate pe progresul programului de cercetare științifică. 

Referatele științifice sunt cotate cu credite de studii transferabile. 

Creditele de studii transferabile sunt acumulate din activitatea de participare cu referate şi 

comunicări la seminare, conferințe și simpozioane științifice, obținerea brevetelor de invenție, 

publicarea lucrărilor științifice etc. 

Programul individual de cercetare științifică include și elaborarea tezei de doctor.  

DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR ȘI ELABORAREA TEZEI 

8. Susținerea tezei de doctorat. Studiile superioare de doctorat se finalizează prin susținerea în 

ședință publică a tezei de doctorat în fața comisiei de susținere publică a tezei de doctorat. 

Susținerea tezei are loc în mai multe etape. Prima etapă de susținere are loc în cadrul unității 

primare în cadrul căreia a avut loc elaborarea tezei. La ședință se discută teza pretendentului la 

titlu științific și se pronunță asupra valorii ei. 

În cazul aprecierii pozitive la unitatea primară, teza este examinată în cadrul ședinței Seminarul 

Științific al Școlii Doctorale (SȘȘD). La ședința SȘȘD, studentul-doctorandul expune într-o 

prezentare cu o durată de până la 30 minute rezultatele cercetării, actualitatea, noutatea științifică, 

semnificația teoretică, valoarea aplicativă a lucrării , aprobarea rezultatelor și locul lor în contextul 

cercetărilor de profil din țară și din lume, concluziile, recomandările, publicațiile la tema tezei și 

răspunde la întrebările participanților. 

În cazul deciziei de aprobare de către SȘȘD , teza de doctorat este susținută în ședință publică a 

în fața comisiei Comisie de Doctorat (CD). Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele 

prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit 

atribuirea unuia dintre calificativele „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine.” sau „Satisfăcător”, CD 

propune acordarea titlului de doctor 


