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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

(1) Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu următoarele acte normative de 

referinţă: Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; Regulamentul 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 386-396 din 26 decembrie 2014, art. 

1101),  Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat (Ordinul Ministrului 

Educaţiei nr. 05.12. 2017; Metodologia de desfăşurare a competiţiei proiectelor ştiinţifice pentru 

repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat (Monitor oficial al R. Moldova, 2014, nr. 

384-386; Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de 

doctorat. 

(2) Metodologia se aplică în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”,  

precum şi pentru relaţiile acesteia cu alte structuri ale Academiei şi cu alte entităţi exterioare.  

(3) Metodologia conţine principii şi reguli de organizare şi desfăşurare a concursului intern 

privind desfăşurarea competiţiei proiectelor ştiinţifice, inclusiv a granturilor doctorale finanţate 

de către stat. 

(4) Potrivit principiului subsidiarităţii (complementarităţii), toate domeniile care nu sunt 

reglementate expres prin actele normative guvernamentale, sunt de competenţa Şcolii Doctorale, 

prin regulamentele proprii şi prin actele adoptate în temeiul acestora.  

 

 

II. OFERTA ŞCOLII DOCTORALE 

 

(5) Oferta Şcolii Doctorale include temele de cercetare, puse la dispoziţie candidaţilor la 

studiile doctorale de către conducătorii de doctorat. Pot face ofere doctorale doar conducătorii de 

doctorat care au locuri vacante pentru conducerea tezelor de doctorat.  

(6) Conducătorii de doctorat se bucură de autonomia de alegere a temelor de cercetare ce 

urmează a fi investigate în limitele de studii ale tezelor de doctorat. Totodată, la elaborarea şi 

formularea temelor de cercetare conducătorii de doctorat urmează să ţină cont de următoarele 

criterii obligatorii: corespunderea temei cu specialitatea; direcţiile prioritare de cercetare ale 

instituţiei; impactul asupra ştiinţei; elementul de noutate; problemele de importanţă majoră ce 

urmează a fi soluţionate; actualitatea şi originalitatea temei; posibilităţile de implementare ale 

cercetării. 

(7) Oferta Şcolii Doctorale poate conţine şi teme intersectoriale (interdisiciplinare) propuse 

de către 2 conducători de doctorat.  

(8) Temele de cercetare urmează a fi supuse evaluării preliminare de către Consiliul Şcolii 

Doctorale (CŞD) şi aprobării finale de către Consiliul Ştiinţific (CŞ). Temele de cercetare nu vor 

fi aprobate atunci când: 

a) au fost înaintate anterior de către un alt conducător de doctorat; 

b) nu corespund specialităţii; 

c) nu corespund criteriilor prevăzut de prezenta Metodologie. 

(9) După aprobare oferta Şcolii Doctorale este publicată pe pagina web a instituţiei 

(https://academy.police.md/admitere/ciclu-iii).  

https://academy.police.md/admitere/ciclu-iii
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(10) Temele de cercetare la studii doctorale pot fi înaintate şi de către candidaţii, cu 

condiţia consultării şi avizării pozitive a acesteia de către conducătorul de doctorat şi cu 

aprobarea de către Consiliul Şcolii Doctorale, respectiv Consiliul Ştiinţific al instituţiei. 

 
III. PROIECTUL ŞTIINŢIFIC 

 

(11) După publicarea ofertei candidaţii la studii doctorale au posibilitatea de a opta pentru 

una din temele de cercetare propuse de către conducătorii de doctorat cu locuri vacante. 

(12) Până la admitere candidatul la studii doctorale v-a elabora un proiect de cercetare la 

tema aleasă, care v-a include următoarele elemente obligatorii: durata proiectului; importanţa şi 

relevanţa temei; obiectivele generale; obiectivul specific şi rezultatele scontate. Modelul tipizat 

de proiect este anexat la prezenta Metodologie (Anexa 1). 

(13) Prezentarea proiectul este obligatorie până la momentul desfăşurării concursului de 

admitere, care se organizează în baza Metodologiei de admitere elaborate pentru fiecare an de 

studii.  

(14) Proiectele de cercetare vor fi evaluate de către membrii Comisiei de admitere în baza 

grilei de evaluare a proiectului ştiinţific (Anexa 2). Procedurile suplimentare de evaluare sunt 

descrise în Metodologia de admitere. 

(15) În cazul în care la una şi aceiaşi ofertă a Şcolii Doctorale participă mai mulţi 

candidaţi, conducătorul de doctorat v-a organiza un concurs intern al proiectelor, în baza 

următoarelor criterii de performanţă: contribuţia personală a candidatului la dezvoltarea 

proiectului de cercetare; articole şi comunicate ştiinţifice publicate; participarea la foruri 

ştiinţifice; implicarea în proiecte de cercetare etc. Proiectele ştiinţifice elaborate de către 

candidaţi la o temă de cercetare vor fi evaluate în baza grilei de evaluarea a proiectelor ştiinţifice 

de către conducătorul de doctorat în cadrul unui interviu (Anexa 3). Câştigător al proiectului 

ştiinţific va fi desemnat candidatul care v-a acumula un număr mai mare de puncte în ordine 

crescătoare. 

 

IV. COMPETIŢIA INTERNĂ DE OBŢINERE A GRANTURILOR BUGETARE 
 

(16) Competiţia proiectelor ştiinţifice se desfăşoară în trei etape: la nivel intern; la nivel 

naţional şi la nivel instituţional.  

(17) Pentru selectarea proiectelor ştiinţifice care vor fi prezentate la competiţia naţională 

pentru repartizarea granturilor doctorale, Şcoala Doctorală organizează un concurs intern. La 

acest concurs 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 Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, 

ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014. 

(18) Concursul intern pentru repartizarea granturilor doctorale  se desfăşoară, de regulă, în 

ianuarie-februarie a anului.  

(19) Pentru participarea la concursul intern al proiectelor ştiinţifice, conducătorii de 

doctorat prezintă Consiliului Şcolii Doctorale propuneri de proiecte care vor conţine cel puţin 

următoarele informaţii: 

a. curriculum vitae (Europass); 

b. copia certificatului de abilitare; 

c. lista lucrărilor ştiinţifice pentru ultimii 10 ani de activitate ştiinţifico-didactică; 
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d. 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 4); 

e. lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctor susţinute, tematica tezei, anul 

înmatriculării şi anul susţinerii (Anexa 5); 

f. lista şi numărul de granturi doctorale solicitate (Anexa 6); 

g. proiectului ştiinţific în care va fi implicat studentul-doctorand (Anexa 1). 

(20) Pentru evaluarea dosarelor Consiliul Şcolii Doctorale va constituie o Comisie de 

evaluare formată din 3 membri, conducători de doctorat sau titulari ai ŞD care nu participă la 

concurs. În componenţa comisiei va face parte obligatoriu Directorul Şcolii Doctorale. În calitate 

de secretar al Comisiei de evaluare este desemnat un angajat din cadrul Şcolii Doctorale.  

(21) Comisia va evalua proiectul de cercetare în baza grilei de evaluarea a proiectelor 

ştiinţifice (Anexa nr. 2). În calitate de performanţe obligatorii supuse evaluării figurează:  

disponibilitatea conducătorului de doctorat de a coordona numărul de teze solicitate; 

corespunderea propunerilor de proiecte cu aria de interes ştiinţific al conducătorului, reflectată în 

lista publicaţiilor ştiinţifice;  rata de susţinere a tezelor de doctorat per conducător şi în acord cu 

strategia de cercetare a instituţiei etc. 

(22) În baza proceselor-verbale întocmite de Comisia de evaluare, Consiliul Ştiinţific 

decide numărul de granturi doctorale solicitate în baza propunerilor de proiecte cu care se va 

înscrie la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice. Decizia şi argumentele privind numărul de 

granturi solicitate vor fi înregistrate într-o Notă de fundamentare de maximum 3 pagini. 

 
V. COMPETIŢIA NAŢIONALĂ DE OBŢINERE A GRANTURILOR BUGETARE 

 

(23) În vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice pentru 

repartizarea granturilor doctorale, ŞD va expedia către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) 

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 (Formular 7); 

b. lista unică de granturi doctorale solicitate de instituţie (Anexa 6); 

c. nota de fundamentare pentru granturile solicitate; 

d. dosarele conducătorilor de doctorat. 

(24) În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru granturi doctorale, MEC utilizează criterii 

în conformitate cu bunele practici internaţionale şi recurge la experţi independenţi, din ţară sau 

de peste hotare, recunoscuţi pe plan internaţional. 

(25) Repartizarea granturilor doctorale pe domenii este determinată de situaţia social-

economică a ţării, în acord cu strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova. 

(26) Granturile doctorale obţinute prin competiţie se repartizează Instituţiei organizatoare 

de studii universitare de doctorat (IOSUD), în cazul dat Academia „Ştefan cel Mare”, aceasta 

având obligaţia de a le pune integral la dispoziţia directorului Şcolii Doctorale, după reţinerea 

unei cote de regie de cel mult 20% din cuantumul total al sumei alocate. 
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VI. PROCEDURI INSTITUŢIONALE DE REPARTIZARE A GRANTURILOR 

DOCTORALE OBŢINUTE 

 

(27). În cadrul instituţiei, granturile doctorale obţinute în urma desfăşurării concursului de 

către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se repartizează de către Consiliul Ştiinţific în baza 

competiţiei organizate de către conducătorii de doctorat, potrivit procedurilor descrise la pct. 15 

al prezentei Metodologii. 

(28). Pentru obţinerea unui grant doctoral este obligatoriu ca candidatul să susţină probele 

de admitere la Şcoala Doctorală la programul de doctorat la care se referă respectivul grant. 

Probele de admitere sunt prevăzute în Metodologia de admitere aprobată în fiecare an de studii 

de către Şcoala Doctorală, fiind publicate şi pe pagina web a Academiei. 

(29) Perceperea de la candidaţii la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în 

vederea obţinerii granturilor doctorale finanţate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ. 

(30) Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 

luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii. 

(31) În condiţiile prelungirii programului de doctorat, conducătorul de doctorat şi Şcoala 

Doctorală pot propune finanţarea în continuare a grantului doctoral din mijloace proprii. 

 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITIRII 

 

(32) Conducătorii de doctorat pot aplica şi alte criterii de repartizare a granturilor doctorale 

cu condiţia ca acestea să corespundă bunelor practici naţionale şi internaţionale din domeniu. 

(32) Prezenta Metodologie intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul 

Academiei. 

(33) Metodologie este aplicată în conformitate cu alte standarde academice elaborate de 

către Şcoala Doctorală şi de către Consiliul Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare”. 
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ANEXE 
 

 Anexa nr. 1 

Propunere de proiect/e ştiinţific/e 

 
Instituţia organizatoare de studii universitare _________________________________________ 

Şcoala Doctorală __________________________________________________ 
 

1.1. Nume, prenume conducător de doctorat, 

gradul şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic 

 

2.1. Nume, prenume conducător de doctorat 

în cotutelă 

Dacă e cazul 

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 

universitare de doctorat în cotutelă 

 

3.1. Titlul proiectului ştiinţific 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

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. 

 
 

  Anexa nr. 2 
 

Grilă de evaluare a proiectului ştiinţific de către Comisia de admitere (evaluare) 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

(maximum 10 

puncte) 

1. Argumentarea actualităţii proiectului de cercetare. 10 

2. Corespunderea proiectului cu strategiile de cercetare ale 

instituţiei.  

10 

3.   Relevanţa temei pentru domeniul de cercetare. 10 

      4.   Gradul de corespundere a temei cu domeniul de cercetare. 10 

      5.   Importanţa şi eficacitatea metodelor de cercetare. 10 

      6.   Formularea şi impactul obiectivelor de cercetare. 10 

      7.   Rezultatele prognozate şi relevanţa lor. 10 

8.   Disponibilitatea conducătorului de doctorat de a coordona 

numărul de teze solicitate. 

10 

9. Corespunderea propunerilor de proiecte cu aria de interes 

ştiinţific al conducătorului, reflectată în lista publicaţiilor 

ştiinţifice. 

10 

10. Rata de susţinere a tezelor de doctorat per conducător. 10 

Total puncte 100 
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 Anexa nr. 3 

 

Grilă de evaluare a proiectului ştiinţific de către conducătorul de doctorat 

 

 

 

 

 

 

 Anexa nr. 4 

 
Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat 

 valabile la data depunerii proiectului 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume 

conducător de 

doctorat 

Nume, prenume 

student-doctorand 

Anul 

înmatriculării 

Forma de 

studii (cu 

frecvenţă/ 

frecvenţă 

redusă) 

Tema de 

cercetare şi 

specialitatea 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

(maximum 10 

puncte) 

1. Argumentarea importanţei şi actualităţii proiectului de 

cercetare 

10 

2. Formularea obiectivelor de cercetare 10 

3.   Rezultatele prognozate şi relevanţa lor 10 

      4.  Nivelul actual al cunoaşterii 10 

      5.  Importanţa şi eficacitatea metodelor de cercetare 10 

      6.  Contribuţia personală a candidatului la dezvoltarea 

proiectului de cercetare (articole şi comunicate ştiinţifice publicate, 

participarea la foruri ştiinţifice) 

10 

      7.   Implicarea în proiecte de cercetare 10 

8.  Potențialul de aprofundare/avansare a cunoașterii în 

domeniul ales 

10 

9. Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor, 

coerența ideilor, motivarea şi argumentarea corectă a 

răspunsurilor formulate la întrebările puse. 

10 

10. Prezentarea proiectului de cercetare 10 

Total puncte 100 
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 Anexa nr. 5 

Lista studenţilor-doctoranzi  

cu tezele de doctorat susţinute 

 
Nr. 

crt. 

Nume, prenume 

conducător de 

doctorat 

Nume, prenume 

student-doctorand 

Anul 

înmatriculării 

Anul 

susţinerii 

Tema tezei 

de doctorat 

      

      

      

 

 

 

 

 Anexa nr. 6 

 
Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu 

ştiinţific 

Program de 

doctorat 

Nume, prenume 

conducător de 

doctorat 

Titlu proiect 

Şcoală doctorală 

1     

2     

Şcoală doctorală 

3     

4     

 

 

 

 

      Anexa nr. 7 

 

Granturi doctorale solicitate (în cifre) 

 

Instituţia organizatoare de studii universitare _________________________________________ 

Şcoala Doctorală________________________________________________________________ 

Consorţiul/parteneriatul __________________________________________________________ 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu 

ştiinţific 

Cifru, 

specialitate 

Perioadă 

de studii 

(anii) 

Total 

granturi 

Inclusiv 

Doctorat ştiinţific Doctorat profesional 

     Cu 

frecvenţă 

Cu 

frecvenţă 

redusă 

Cu 

frecvenţă 

Cu 

frecvenţă 

redusă 

         

         

 


