


II. CERINȚE PRIVIND ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Art. 1.  Școlile doctorale asigură transparența procedurilor de selecție și de  admitere la doctorat, 
a criteriilor de evaluare și a standardelor solicitate candidatului, precum și garantează accesul la 
toate informațiile legale de admitere, inclusiv prin publicare pe Internet. 

Art. 2.   Admiterea la doctorat se organizează cu respectarea următoarelor principii de bază: 

a) toți candidații la o școală doctorală susțin probe similare; 
b) evaluarea candidaților se va face pe programe de doctorat, de către comisiile de evaluare; 
c) fiecare candidat se înscrie la admitere pe o singură poziție vacantă din cadrul programului 

de doctorat asociat unei școli doctorale; 
d) selectarea candidaților  pentru aplicare la concurs se face de către conducătorul de 

doctorat. 

Art. 3. La concursul  de admitere participă deținătorii diplomei de master sau echivalenta 
acesteia, cu media generală nu mai mică de 8,00, din țară și peste hotare. 

Art. 4. Candidații care au încheiat studiile de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat sau au  
fost exmatriculați de la studii de doctorat  pînă la expirarea doctoratului din motivul neatestării, 
pot să participe la un nou concurs de admitere în regim cu taxă. 

III. CONSTITUIREA COMISIEI DE ADMITERE  

Art. 1. Comisia de admitere se constituie prin ordinul rectorului UnAȘM. 

Art. 2.  Comisia de admitere este formată din rectorul universității, în calitate de președinte, 
președintele Consiliului științific, prorectorul pentru cercetare și managementul calității,  
directorii școlilor doctorale, șeful Secției cercetare, doctorat și formare continuă,  specialist 
metodist responsabil de doctorat. 

Art. 3. Atribuțiile comisiei de admitere: 

- stabilește calendarul admiterii; 
- organizează instruirea personalului antrenat în activitățile de admitere; 
- asigură cu materialele necesare desfășurarea admiterii; 
- organizează  înscrierea candidaților la concurs; 
- supraveghează desfășurarea probelor de concurs; 
- stabilește rezultatele finale ale concursului de admitere;  
- prezintă Consiliului științific pentru aprobare rezultatelor admiterii. 

Art. 4. Dacă este cazul, pentru rezolvarea contestațiilor, rectorul numește comisia de contestare 
care este formată din trei membri numiți dintre conducători de doctorat ai școlii doctorale. 

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDATULUI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA 
DOCTORAT 

Art. 1.  Locurile alocate pentru admitere la doctorat  pentru fiecare școală doctorală  se aduc la 
cunoștința candidaților prin afișarea informației la avizier, publicare în presă și pe site-ul 
UnAȘM. 
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Art. 2. Înscrierea la concursul de admitere  se poate face în același domeniu în care au fost 
obținute diplomele de studii superioare de licență și masterat sau într-un alt domeniu.   

Art. 3. Dosarele candidaților care au licență/ masterat în alt domeniu decît cel ales pentru 
doctorat,  vor fi avizate de conducătorul de doctorat și aprobate de Consiliul școlii doctorale. 

Art. 4. Candidații achită taxa de înscriere la concurs. Cuantumul taxei se stabilește de Senatul 
UnAȘM, în baza metodologiei aprobate și se publică pe site-ul UnAȘM. 

Art. 5. Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la Comisia de admitere dosarul de 
înscriere  care va conține următoarele documente: 

- cererea de înscriere; 
- fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat;  
- lista lucrărilor publicate; 
- proiectul de cercetare, cu avizul conducătorului de doctorat;   
- curriculum-vitae; 
- copia actului de identitate;  
- copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui,dacă este cazul; 
- copia legalizată a diplomei de licență și foaia matricolă; 
- diploma de master sau un alt document echivalent și foaia matricolă (în original și copie 

legalizată); 
- certificat medical; 
- copia legalizată a certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională;  
- copia legalizată a carnetului de muncă; 
- chitanța privind plata taxei de înscriere; 
- 2 fotografii ¾ color. 

Art. 6. Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte: 
 

- copia pașaportului național avînd termenul de valabilitate cel puțin un an de zile; 
- declarația de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ME din țara de proveniență a 

cetățeanului (confirmarea autenticității actelor de studii; durata studiilor, valoarea 
academică și profesională a actului de studii; descrierea sistemului de notare); 

- certificatul de nostificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației al RM  (cu 
excepția cetățenilor din România); 

- certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada 
studiilor; 

- cazier judiciar. 
 

Art. 7. Candidații  care au obținut diploma de studii superioare peste hotare, cu excepția 
României, prezintă certificatul de nostrificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației al 
RM . 

Art. 8. Declarațiile false sau uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere atrag 
eliminarea din concursul de admitere și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația RM. 

 
Art. 9. Persoana responsabilă de primirea dosarului eliberează candidatului o recipisă prin care 
se confirmă primirea actelor la concurs. 
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Art. 10. După examinarea dosarelor depuse de către comisia de admitere, rectorul emite 
dispoziția privind admiterea candidaților la probele de concurs. 

 
V. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  DE ADMITERE 

 
Art. 1. Concursul de admitere se organizează la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare 
program de doctorat și constă  în susținerea a 2 probe: 

a) un examen de specialitate care constă într-un interviu al comisiei de examinare cu 
candidatul în baza  criteriilor de evaluare a competenților de specialitate (relevanța 
domeniului abordat, relevanța științifică a propunerii de cercetare, valorificarea 
rezultatelor, performanța individuală a candidatului) ; 

b) probă de competență lingvistică, la una din limbile de circulație internațională 
(engleza, germana, franceza), evaluată cu calificativul admis/respins. 

Art. 2. Criteriile de evaluare a competenților de specialitate și de competență lingvistică se 
publică  pe site-ul UnAȘM. 

Art. 3. Pentru susținerea examenului de specialitate și a  probei de competență lingvistică, 
rectorul aprobă comisiile de examinare, fiecare comisie  constituită din 3 membri.  

Art. 4. Componența comisiilor de examinare la specialitate este  propusă de către școală 
doctorală, pe domenii/programe de doctorat. Din componența comisiilor de examinare la 
specialitate fac parte: conducătorul de doctorat al candidatului  și doi membri, specialiști din 
domeniu, abilitați cu drept de a conduce doctorate. 

Art. 5. În cadrul interviului, candidații vor fi apreciați în funcție de nivelul de pregătire și 
informare în domeniu, capacitatea de a aborda problema, căi de rezolvare (teoretice și 
experimentale) și de rezultatele cuantificabile ale cercetării științifice anterioare (lucrări 
publicate sau comunicări  în cercetare). 

Art. 6. Fiecare membru al comisiei acordă candidatului o notă de la 1 la 10. 

Art. 7. Media obținută la proba de concurs (interviu) este media aritmetică a notelor de la 1 la 
10, acordate de membrii comisiei  (media cu maximum  două  zecimale) 

Art. 8. Candidatul nu poate fi admis la doctorat cu o notă medie la proba de specialitate sub 
8,00. 

 Art. 9. Directorul școlii doctorale răspunde  pentru buna desfășurare a examenului de 
specialitate, de respectare a normelor de calitate. 

Art. 10. La proba de competență lingvistică candidații trebuie să dovedească un nivel avansat de 
cunoaștere a limbii străine: aptitudini de exprimare orală, de a înțelege  limba vorbită, de a 
înțelege un text scris, de exprimare în scris. 

Art. 11. Candidații care au obținut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competență 
lingvistică cu recunoaștere internațională (cu punctaj nu mai mic de  90), nu susțin proba de 
competență lingvistică. 
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Art. 12. Media generală de admitere se constituie ca media aritmetică din media obținută  la 
proba de concurs pentru admitere la doctorat, media generală a diplomei de licență și diplomei 
de master și nota la specialitate din diploma de master. 

Art. 13. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00. 

Art. 14. Atunci cînd este necesară departajarea mai multor candidați care au aceeași medie se 
vor utiliza următoarele criterii: 

a) media obținută la proba de concurs; 
b) media generală a anilor de studii la licență și masterat. 

Art. 15. Pentru fiecare candidat se întocmește fișa de examinare la concursul de admitere la 
doctorat. 

Art. 16. Comisia de admitere nominalizează, pe baza criteriilor stabilite, candidații care urmează 
să ocupe locul  scos la concurs la nivelul școlii doctorale. 

Art. 17. Rezultatele concursului se introduc intr-un proces – verbal privind rezultatele 
concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III. 

Art. 18. Locurile cu bursă (pentru doctoranzii cu frecvență) și respectiv cele bugetare fără burse 
(pentru doctoranzii la forma de învățămînt cu frecvență redusă) vor fi repartizate candidaților 
care au obținut cea mai mare medie. 

Art. 19. Eventualele contestări privind rezultatele probei de concurs pentru admitere la doctorat 
se depun în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor, la Secția cercetare, doctorat și 
formare continuă. 

Art. 20. Rectorul UnAȘM, în termen de 24 ore de la data înregistrării contestației, la propunerea 
directorului școlii doctorale la care s-a depus contestația, numește o comisie de contestare pentru 
rezolvarea acesteia.  

Art. 21. Comisia trebuie să rezolve contestația în termen de 24 de ore de la numire și să 
comunice candidatului rezultatele în scris. 

VI. ÎNMATRICULAREA  DOCTORANZILOR 

Art. 1. Rezultatele concursului de admitere se avizează de Consiliul științific. 

Art. 2. Înmatricularea candidaților care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului, 
care se aduce la cunoștința candidaților cu 2 săptămîni înainte de începerea anului de studii. 

Art. 3. Candidații declarați admiși vor semna contractul de studii universitare de doctorat. 

Art. 4. Ordinul de înmatriculare a candidaților la studii de doctorat  în regim cu taxă se va emite 
după achitarea integrală a taxei de studii pentru anul în curs. 

Art. 5. Candidații care au promovat concursul și care au semnat contractul de studii universitare 
de doctorat sunt înmatriculați și capătă statut de student-doctorand. 

Art. 6. Prin decizia Consiliului științific, locurile rămase neacoperite pot fi redistribuite  între 
școli doctorale. 
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Art. 7. Doctoranzii înmatriculați la studii de doctorat la forma de învățămînt cu frecvență 
prezintă Secției cercetare, doctorat și formare continuă, în termen de 14 zile de la data 
înmatriculării,  carnetul de muncă. 

 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 1.  Pentru toate activitățile legate de admitere (depunerea dosarului, retragerea dosarului 
etc.) prezența fizică a candidatului este obligatorie. 

Art. 2.  Candidații care n-au promovat concursul pot retrage dosarul în baza unei cereri depuse la 
Secția cercetare, doctorat și instruire continuă. 

Art. 3. Listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat se afișează  pe site-ul UnAȘM, 
în termen de 3 zile după emiterea ordinului de înmatriculare. 
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       Anexa 1 
la Regulamentul de desfășurare a 
admiterii la studii superioare de 
doctorat, ciclul III 

 
CRITERIILE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR DE SPECIALITATE 

 
în cadrul interviului de specialitate 

 
 

1. Prezentarea propunerilor de proiect de cercetare  
 

− gradul de corespundere a temei propuse de candidat cu domeniul de cercetare ştiinţifică și 
tematicii de cercetare a conducătorului de doctorat; 

− scopul și obiectivele investigației şi metodologia de cercetare propuse; 
− rezultatele preconizate ale cercetării şi impactul socioeconomic și științific al acestora.  
− cunoașterea informației recente asupra subiectului  de cercetare 

   
 

 
2. Criterii pentru evaluarea capacităților candidatului 
 
- capacitatea de analiză și sinteză, a cunoașterii problemei tratate 
- capacitate creativă, 
- capacitatea de argumentare, 
- capacitate  de formulare a concluziilor  
- capacitatea de motivare a alegerii domeniului de cercetare 
- fluența de exprimare; 
- motivarea opțiunii pentru cariera de cercetare  

 
Notă: 

 Evaluarea se efectuează în funcție de criteriile menționate, iar fiecare membru al 
comisiei de examinare acordă o nota între 1 şi 10 pentru fiecare subiect 

 Nota finală se va constitui din media aritmetică a notelor  de la fiecare probă de 
evaluare 

  Vor fi promovaţi candidaţii care acumulează o medie nu mai mică de 8,00 
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Anexa 2 
la Regulamentul de organizare și 
desfășurare a admiterii la studii 
superioare de doctorat, ciclul III 

 
 

CRITERIILE DE EVALUARE A COMPETENȚILOR  LINGVISTICE 
 

(proba de competenţă lingvistică) 
 
 

(Candidatul  trebuie să dea dovadă de un nivel intermediar (B 1) de cunoaştere a 
unei limbii străine de circulație internațională).  

Candidatul mânuieşte destule mijloace lingvistice şi un vocabular suficient pentru a se descurca, 
ezitând şi parafrazând pe alocuri în cazul subiectelor ca familia, odihna, centrele de interes, călătoriile, 
munca şi actualitatea. Întrebuinţează cu exactitate suficientă un repertoriu de structuri şi „scheme” 
frecvente, curente în situaţii previzibile. Poate să-şi construiască discursul aşa încât să fie înţeles, chiar 
dacă pauzele de căutare a cuvintelor şi frazelor şi de corectare sunt foarte evidente, mai ales în secvenţele 
mai lungi de creaţie proprie. Poate să înceapă, să susţină şi să încheie o conversaţie simplă „faţă în faţă” 
cu interlocutorul său despre subiecte familiare sau de interes personal. Poate să repete o parte din ceea ce 
a fost spus, pentru o înţelegere reciprocă. Poate să unească un şir de elemente scurte, simple şi variate 
într-o serie lineară de puncte care se înlănţui 

 
CRITERIILE DE EVALUARE A COMPETENȚILOR  LINGVISTICE 

 
1. AUDIEREA 

Poate înţelege punctele principale când este utilizat un limbaj clar şi standard şi când este vorba despre 
subiecte familiare care ţin de muncă, şcoală, odihnă, etc. Poate înţelege esenţialul din numeroase emisiuni 
de radio sau televiziune privitor la subiectele de actualitate sau cele de interes personal sau profesional, 
dacă debitul vorbirii este relativ lent şi bine articulat. 

2. CITIREA 
Poate înţelege texte scrise esenţialmente într-un limbaj curent sau privitor la munca mea. Poate 
înţelege descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi dorinţelor în scrisorile personale. 

3. PARTICIPAREA LA CONVERSAŢIE 
Poate face faţă unui număr mare de situaţii care se Poate întâlni în timpul unei călătorii într-o regiune 
unde este vorbită limba-ţintă. Poate participa fără pregătire la o conversaţie pe subiecte familiare sau de 
interes personal, sau care ţin de viaţa cotidiană (de exemplu familia, timpul liber, călătoriile, munca şi 
actualitatea). 

4. EXPIMAREA ORALA 
Poate să mă exprim la un nivel simplu pentru a relata diverse experienţe, evenimente, visurile, speranţele 
şi scopurile mele. Poate prezenta pe scurt argumente şi explicaţii în legătură cu opiniile şi proiectele mele. 
Poate relata o istorie sau o intrigă dintr-o carte sau dintr-un film şi să-mi manifest atitudinea faţă de 
acestea. 

5. APTITUDINEA DE EXPRIMARE ÎN SCRIS: 
Poate scrie un text simplu şi coerent despre subiecte familiare sau de interes personal. Poate scrie scrisori 
personale pentru a descrie unele experienţe şi impresii. 
 
Notă:   
Candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică 
cu recunoaştere internaţională, sunt scutiți de proba de competenţă lingvistică.  
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Anexa 3 
la Regulamentul de organizare și 
desfășurare a admiterii la studii 
superioare de doctorat, ciclul III 

 
 

PROIECTUL DE CERCETARE DOCTORALĂ 
 

I. Structura proiectului de cercetare doctorală întocmit de candidat.  
 
1. Tema propusă pentru programul de cercetare ştiinţifică; 
2. Obiectivele și metodologia de cercetare propuse; 
3. Contribuţii şi preocupări ale candidatului pentru tema propusă,  măsura în care 
estimează că va reuşi realizarea cercetărilor şi a obiectivelor propuse, 
managementul riscului; 
4. Rezultatele ştiinţifice estimate ale cercetării, relevanţa lor în raport cu cercetările 
anterioare şi adecvanţa cu cerinţele mediului socio-economic şi al creaţiei artistice 
(dacă sunt astfel de rezultate). 
5. Valorificarea rezultatelor cercetării de doctorat prin studii, articole, comunicări, 
publicaţii, brevete etc. 
 
 

II. Proiectul va respecta următoarele standarde: 
 

− Aproximativ 2500 de  caractere în Times New Roman, 12, spaţiere rânduri 
1,0; 

− Bibliografia şi referinţele întocmite conform unui standard consacrat (de 
preferinţa APA sau Harvard); 

− Se va preda tipărit în dosar și se va prezenta la interviul de specialitate  
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         Anexa 4 

la Regulamentul de organizare și 
desfășurare a admiterii la studii 
superioare de doctorat, ciclul III 
 

UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI 
 

Școala doctorală________________________________________________________ 

 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

la concursul de admitere la doctorat 
anul de studii 2015 – 2016 

Date personale 

Numele  
Prenumele  
Patronimicul  
Actul de identitate  seria  numărul  
Eliberat de   la data  valabil pînă  
CNP ( Codul 
numeric personal) 

             

Data naşterii  
(ZZ/LL/AA) 

        Locul naşterii  Sex 
 

 

Cetăţenia  Etnia   Starea civilă  
Domiciliul stabil 

Ţara  
Localitatea  Strada  Nr.  
Blocul  Ap.    
Reşedinţa (dacă este diferit de domiciliul)  

Localitatea  Strada  Nr.  
Blocul  Ap.  
Tel. fix (cu prefix)  Telefonul  

mobil 
 

Email  
Locul de muncă 

Instituția  
Localitatea  Strada  Nr.  
Funcţia  
Licenţă 

Instituția   Facultatea  
Durata studiilor  Licenţa din anul  
Specialitatea   
Calificarea   
Master 

Instituția   Facultatea  
Durata studiilor  Master din anul  
Program de master  
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Calificarea   
 

Limbi străine cunoscute     
Limba străina la care se va 
susține proba lingvistică 
 

    

 

Program de doctorat: 

Cifrul, specialitatea 

Tema propusă: 
 
 
Conducătorul de doctorat: 
 
Forma de învăţămînt 

Învăţămînt cu frecvenţă   Buget  
Învăţămînt cu frecvenţă 
redusă 

 Cu regim de taxă  

 

Declar pe propria răspundere că: 

Amabsolvit un program de doctorat cu bursă / fără bursă şi am obţinut  titlul  de 
doctor 
 în_______________________________________    în anul___________________ 

Da  
Nu 

Sunt înscris în prezent la un alt doctorat 
 

Da 
Nu 

Amfost înscris la doctorat şi am fost exmatriculat 
 

Da 
Nu  

 

 Îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscînd faptul 
că eventualele declaraţii inexacte sau false pot determina pierderea calităţii de 
doctorand, concomitent cu sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege; 

 Accept utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopuri statistice, executării 
contractului, elaborării bazei de date interne a doctoranzilor, activități didactice.  

 Mă oblig să prezint carnetul de muncă în termen de 5 zile după înmatriculare (se 
referă la doctoranzii care au optat pentru învăţămînt cu frecvenţă). 

 
 
 
 

Data _____________________                   Semnătura candidatului ___________________ 
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Anexa 5 
la Regulamentul de desfășurare a 
admiterii la studii superioare de 
doctorat, ciclul III 

 
FIŞA DE EXAMINARE 

la concursul de admitere la doctorat  SESIUNEA 2015 
 

Școala doctorală __________________________________________________             Loc pentru 
fotografie 

Program de doctorat_______________________________________________      
 
Numele, prenumele candidatului  ____________________________________         
  
                                                             
Proba de specialitate  
 
1. Evaluarea proiectului de cercetare  științifică    ................................. 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
(domeniu, specialitatea)  

2.  Interviul (evaluarea capacităților candidatului    .................................   
                                  
Media notelor (cu două zecimi)         ......................... 
 
Preşedintele comisiei de examinare. .............................................................            ........................ 
           numele, prenumele, gradul științific, titlul științifico-didactic

                   
semnătura

 
Membrii comisiei:  1. ................................................................................            ........................ 
           numele, prenumele, gradul științific, titlul științifico-didactic

               
semnătura 

   2. ................................................................................            ........................ 
          numele, prenumele, gradul științific, titlul științifico

-
didactic                         semnătura 

Data___________ 
 
 
Proba de competență lingvistică   (limba........................) 
 
 Subiectele: 
1.  ................................................................................... .................................................................   
               
2. ....................................................................................................................................................... 
  
3. ....................................................................................................................................................... 
 
Admis/respins     ........................... 
 
Preşedintele comisiei de examinare. .............................................................           ........................ 
           numele, prenumele, gradul științific, titlul științifico-didactic                 semnătura 

Membrii comisiei:  1. ................................................................................            ........................ 
           numele, prenumele, gradul științific, titlul științifico-didactic           semnătura 

   2. ................................................................................            ........................ 
           numele, prenumele, gradul științific, titlul științifico-didactic                   semnătura 
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Data___________ 
Anexa 6 
La Regulamentul de organizare și 
desfășurare a admiterii la studii 
superioare de doctorat, ciclul III 

 
PROCES - VERBAL  

privind rezultatele concursului de admitere 
la studii universitare de doctorat, anul 2015 

 
Încheiat astăzi________________________,  în urma desfăşurării concursului de 

admitere la doctorat, în 
Domeniul de doctorat: ________________________________________________________ 
Program de doctorat__________________________________________________________ 
Școala doctorală_____________________________________________________________ 

În baza Deciziei Rectorului nr. _______din_______________ comisia de admitere formată 
din :  

1. ________________________________________________  - PRESEDINTE 
 

2. __________________________________________________- SECRETAR  
 

3. __________________________________________________-MEMBRU 
 

4. __________________________________________________-MEMBRU 
 

5. __________________________________________________-MEMBRU 
 

6. __________________________________________________-MEMBRU 
 

7. __________________________________________________-MEMBRU 
 

8. __________________________________________________-MEMBRU 
 

9. __________________________________________________-MEMBRU 
 

10. __________________________________________________-MEMBRU 
 

11. __________________________________________________-MEMBRU 
 

12. __________________________________________________-MEMBRU 
 

13. __________________________________________________-MEMBRU 
 

a examinat dosarele candidaţilor şi a evaluat rezultatele probelor concursului. Ca urmare, 
comisia a declarat admişi următorii candidați:  
(se anexează Lista candidaților înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III, conform modelului 
de mai jos) 
 

Lista candidaților înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III 
Studii fără taxă: 
1._________________________________________ cu media_____________ etc 
Studii în regim cu taxă: 
1._________________________________________ cu media_____________ etc 
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