
 
 

Ex. Claudia Oltu, 022727140  

UNIVERSITATEA DE  STAT „DIMITRIE CANTEMIR” 
 

DISPOZITIE nr. 02/cn-20 

 

18 mai  2020                                                                       
Cu privire la susținerea publică a tezelor de doctorat  

în condițiile stării de cod roșu de sănătate în Republica Moldova 
 

În contextul stării de cod roșu de sănătate publică, declarată în legătură cu situația 

epidemiologică și măsurile instituite de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei 

virusului COVID-19 și în scopul organizării și desfășurării ședințelor de susținere publică a 

tezelor de doctorat în școlile doctorale ale Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”,  

DISPUN: 

1. Susținerile publice ale tezelor de doctorat vor avea loc în conformitate cu deciziile Consiliului 

Științific al USDC. 

2. Procedura de susținere va respecta următoarele condiții: 

a) susținerile tezelor de doctorat în perioada stării de cod roșu de sănătate publică se vor 

susține în Sala Polivalentă a USDC; 

b) candidatul, membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (cinci membri), 

secretarul comisiei și persoana responsabilă de înregistrarea audiovideo a susținerii 

publice a tezei de doctorat vor fi prezenți fizic în Sala Polivalentă a USDC; 

c) membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat din afara Republicii Moldova 

vor participa la procesul de susținere a tezei de doctorat în regim online; 

d) persoanele, prezente fizic la susținerea tezei de doctorat vor respecta regulile de igienă, 

de comportament indicate în condițiile stării de cod roșu de sănătate publică (vor purta 

în mod obligatoriu măști, mănuși de protectie si vor respecta distanța socială); 

e) susținerea tezei se vă desfășură în Sala polivalentă a Universitătii de Stat „Dimitrie 

Cantemir”, cu respectarea obligatorie a distanței sociale (4 metri pătrați pentru o 

persoană) intre cei prezenți (resp. președintele Comisie de susținere publică a tezei de 

doctorat); 

f) prorectorul pentru administrare economică si logistică (d. Ana Erhan) va asigura suportul 

logistic al activității desfășurate (material dezinfectant, măști si mănuși de protecție, apă 

minerală). 

g) susținerea publică a tezei de doctorat va fi înregistrată audiovideo electronic si va fi 

inclusă în dosarul candidatului care urmează a fi depus la ANACEC. 

h) Serviciul TIC al USDC (d. Rodion Domenco) va asigura suportul tehnic și metodologic al 

comisiei de susținere publică a tezei de doctorat și va asigura transmisia on-line a 

procesului de susținere; 

i) Secția doctorat (Claudia Oltu, sef Sectie) va informa școlile doctorale privind modalitatea 

de susținere publică a tezei de doctorat în condițiile impuse de pandemie. 

j) Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum. 

Prim-prorector                   dr., conf. univ. Liliana ROTARU 


