Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. HG326/2019
din 2019-07-18

cu privire la aprobarea Metodologiei
aprobării conducătorilor de doctorat
Publicat : 2019-08-02 în MONITORUL OFICIAL Nr. 246-248 art. 458 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 94 alin. (11) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat (se anexează).
2. În Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr. 386-396, art. 1101), secțiunea a 5-a se abrogă.
3. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație şi Cercetare va asigura
implementarea prezentei hotărîri.
4. Aprobarea calității de conducător de doctorat persoanelor recomandate de către
senatele/consiliile științifice ale instituțiilor prin decizii luate anterior intrării în vigoare a
prezentei Metodologii se va efectua conform procedurilor în vigoare la momentul luării
deciziilor.
PRIM-MINISTRU Maia SANDU
Contrasemnează:
Ministrul educației,
culturii și cercetării Liliana Nicolaescu-Onofrei
Nr. 326. Chişinău, 18 iulie 2019.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.326/2019

METODOLOGIA
aprobării conducătorilor de doctorat
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat (în continuare –Metodologie)
reglementează etapele în procesul de aprobare a calității de conducător de doctorat,
precum și cerințele, responsabilitățile candidatului și ale Agenției Naționale de Asigurare a
Calității în Educație și Cercetare (în continuare – Agenție).
2. Coordonarea procesului de aprobare a calității de conducător de doctorat este
realizată de către Agenție.
II. ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA
CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
3. În calitate de conducător de doctorat poate fi desemnată persoana care deține titlul
de doctor sau doctor habilitat și îndeplinește un set minim de indicatori de performanță
științifică, propus de către autoritatea națională abilitată pentru confirmarea titlurilor
științifice și aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării.
4. Exercitarea calității de conducător de doctorat este aprobată pe un termen
nelimitat în urma evaluării dosarului de către Comisia de profil din domeniile cercetării și
inovării (în continuare – Comisie de profil), formată din specialiști de calificare superioară
sau egală celei de care dispune candidatul, recunoscuți pentru competența și prestigiul
profesional, precum şi pentru independența, intransigența, obiectivitatea și imparțialitatea
lor, care dispun de cercetări științifice proprii în domeniul de referință.
5. Solicitarea de obținere a calității de conducător de doctorat se depune la Agenție
de către organizația din domeniile cercetării și inovării și include totalitatea actelor
solicitate, conform pct. 6.
6. Dosarul pentru aprobarea calității de conducător de doctorat (în continuare –
dosar) conține următoarele acte:
1) solicitarea de acordare a calității de conducător de doctorat candidatului, înaintată
de organizația din domeniile cercetării și inovării, conform modelului elaborat de către
Agenție;
2) extrasul din procesul-verbal al ședinței senatului/consiliului științific al organizației
din domeniile cercetării și inovării cu privire la recomandarea candidatului în calitate de
conducător de doctorat;
3) copia diplomei de doctor sau de doctor habilitat;
4) CV-ul candidatului;

5) lista publicațiilor științifice, științifico-metodice și didactice publicate sau acceptate
spre publicare în ultimii 5-10 ani;
6) 3 lucrări ştiinţifice la alegerea candidatului (copiile sau adresele electronice pentru
accesare pot înlocui lucrările în original la discreția candidatului, însă Agenția este în drept
să solicite originalele);
7) alte informații confirmate care ar atesta satisfacerea setului minim de indicatori de
performanţă ştiinţifică;
8) copia actului de identitate al candidatului;
9) opțional, confirmări de participare la proiecte de cercetare și inovare
internaționale/naționale.
7. Dosarul include în mod obligatoriu datele de contact (corespondență) ale
candidatului și ale persoanei responsabile din organizația din domeniile cercetării şi
inovării.
8. Agenția poate solicita informații suplimentare care să confirme datele incluse în
dosar.
9. Agenția elaborează și aprobă materiale metodologice (modele de documente,
instrucțiuni și altele) pentru actele care se includ în dosar.
III. PROCEDURA DE EXAMINARE A DOSARULUI
ÎN CADRUL AGENȚIEI
10. Examinarea dosarului în cadrul Agenției nu poate depăși 6 luni de la data
înregistrării solicitării.
11. Examinarea primară a dosarului este efectuată de către Direcția evaluare în
cercetare și inovare şi constă în:
1) verificarea includerii în dosar a informațiilor/actelor prevăzute;
2) analiza actelor incluse în dosar în vederea îndeplinirii, din punct de vedere
cantitativ, a setului minim de indicatori de performanță științifică.
12. Dacă dosarul include toate informațiile necesare pentru aprobarea calității de
conducător de doctorat, iar indicatorii de performanță științifică sînt satisfăcuți din punct de
vedere cantitativ, dosarul se transmite Comisiei de profil.
13. Dacă dosarul este incomplet sau dacă indicatorii de performanță științifică nu sînt
satisfăcuți din punct de vedere cantitativ, examinarea solicitării de către Direcția evaluare
în cercetare și inovare se amînă pînă la completarea dosarului de către organizația din
domeniile cercetării și inovării.
14. În cazul necesității completării dosarului, organizația din domeniile cercetării și

inovării este informată despre neajunsurile depistate și sînt acordate 10 zile lucrătoare
pentru înlăturarea acestora. Notificarea se face prin e-mailurile sau telefoanele indicate în
dosar, cu confirmarea recepționării acesteia. După completarea dosarului se reia
examinarea acestuia.
15. Membrii care fac parte din Comisia de profil evaluează rezultatele științifice
obținute de candidat din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate și dosarul
din perspectiva competențelor profesionale și a capacității de a conduce doctorate, potrivit
formularului de evaluare elaborat și aprobat de către Agenție.
16. Identitatea expertului/experților care evaluează un dosar constituie un secret
profesional și nu poate fi dezvăluită decît organelor de control abilitate.
17. Rezultatele evaluării dosarului sînt examinate în cadrul Comisiei de profil, care
înaintează Consiliului de conducere al Agenției solicitarea de aprobare sau respingere a
calității de conducător de doctorat.
18. Decizia este luată de către Agenție și transmisă organizației din domeniile
cercetării și inovării care a înaintat solicitarea.
IV. APROBAREA DECIZIEI ȘI ELIBERAREA
CERTIFICATULUI PRIVIND CALITATEA
DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
19. Exercitarea calității de conducător de doctorat, în urma evaluării dosarului sau a
demersului Agenției privind confirmarea titlului științific de doctor habilitat, se aprobă prin
decizia Consiliului de conducere al Agenției.
20. Deciziile luate de către Agenție în cadrul procesului de aprobare a calității de
conducător de doctorat pot fi contestate în conformitate cu cadrul normativ.
21. În baza deciziei de aprobare a exercitării calității de conducător de doctorat, se
eliberează un certificat, conform modelului elaborat de către Agenție.
V. MODALITĂȚI ȘI CRITERII DE APROBARE
A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
22. Aprobarea calității de conducător de doctorat se face conform
profilurilor/specialităților științifice ale Nomenclatorului specialităților științifice, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 199/2013.
23. Candidații care dețin titlul științific de doctor pot dobîndi calitatea de conducător
de doctorat la maximum 3 specialități din profilul științific în cadrul căruia își desfășoară
activitatea curentă, confirmate prin lucrări științifice, cu dreptul de a fi conducători numai
la tezele de doctor.
24. Candidații care dețin titlul științific de doctor habilitat pot dobîndi calitatea de

conducător de doctorat la maximum 5 specialități din 2 profiluri științifice în cadrul cărora
își desfășoară activitatea curentă, confirmate prin lucrări științifice, cu dreptul de a fi
conducători la tezele de doctor și/sau consultanți științifici la tezele de doctor habilitat.
25. Aprobarea calității de conducător de doctorat la specialități din mai multe
profiluri decît cele prevăzute la pct. 23 și 24 se permite în cazul în care specialitatea din
profilul suplimentar este adiacentă uneia din profilul de bază, iar pretendentul realizează
studii multidisciplinare sau interdisciplinare, care se referă la ambele specialități, reflectate
prin indicatorii de performanță științifică.
26. Pentru aprobarea calității de conducător de doctorat la mai multe specialități
științifice, candidatul trebuie să îndeplinească setul minim de indicatori de performanță
științifică pentru fiecare specialitate în parte.
27. Un conducător de doctorat poate îndruma studenți-doctoranzi numai în profilul
științific pentru care a obținut acest drept.
28. Calitatea de conducător științific la o teză de doctor sau de doctor habilitat
vizează perioada de la data numirii în această calitate pînă la data susținerii publice a tezei
în fața comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.
29. Conducători de doctorat pot fi persoanele care au obținut calitatea de conducător
de doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentei Metodologii, precum şi persoanele care
obțin acest drept prin decizia Consiliului de conducere al Agenției.
30. Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice/științifice care au dobîndit acest
drept trebuie să fie membri ai unei școli doctorale și să încheie un contract de muncă, cu
durată normală sau cu timp parțial de muncă, cu o instituție autorizată provizoriu sau
acreditată să organizeze studii superioare de doctorat ori cu o instituție participantă într-un
consorțiu ori parteneriat autorizat provizoriu sau acreditat să organizeze studii superioare
de doctorat.
31. Un cadru didactic şi/sau științific care are calitatea de conducător de doctorat şi
este titular la o instituție de învățămînt superior care nu este autorizată provizoriu sau
acreditată să organizeze studii superioare de doctorat poate să facă parte dintr-o școală
doctorală a unei alte instituții.
32. Studiile superioare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, în cazul în care
studentul-doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din Republica Moldova și a unui conducător de doctorat dintr-o altă
țară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituții diferite din
țară, în baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate.
33. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de
doctorat sînt din aceeași instituție, consorțiu sau parteneriat, dar au specializări/domenii de
studiu diferite.
34. Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 5 studențidoctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat.

35. În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător de doctorat principal.
Studentul-doctorand este considerat integral la conducătorul de doctorat principal, iar
norma activității de coordonare prevăzută pentru îndrumarea studentului-doctorand se
distribuie între conducătorii de doctorat în proporția stabilită de școala doctorală.
36. Pentru activitatea pe care o desfășoară în această calitate, conducătorului de
doctorat i se stabilește o normă de la 60 pînă la 130 de ore academice pe an pentru
coordonarea unui student-doctorand la studii cu frecvență și de la 45 pînă la 100 de ore
academice pe an pentru coordonarea unui student-doctorand la studii cu frecvență redusă.
37. Pentru desfășurarea doctoratului, pe lîngă conducătorul de doctorat, studentuldoctorand este sprijinit și de o comisie de îndrumare, formată din alți 3 membri ai echipei
de cercetare a conducătorului de doctorat sau din alte persoane afiliate școlii doctorale ori
din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Unul dintre membrii comisiei de
îndrumare funcționează în calitate de referent oficial al tezei de doctorat.
38. Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în
urma consultării cu studentul-doctorand.
39. Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a
membrilor comisiilor de doctorat se normează potrivit regulamentului instituțional de
organizare și funcționare a studiilor superioare de doctorat, care stabilește modalitățile de
remunerare a acestora, în conformitate cu legislația. Pentru fiecare membru al comisiei de
îndrumare se stabilesc de la 12 pînă la 25 de ore academice pe toată perioada studiilor
pentru un student-doctorand îndrumat.
40. Pentru fiecare teză de doctorat evaluată, inclusiv pentru fiecare ședință de
susținere a tezei de doctorat, fiecărui membru al comisiei de doctorat i se stabilesc 5 ore
academice.
41. La cererea motivată a studentului-doctorand, precum şi în cazul în care se
constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat, consiliul școlii doctorale decide
schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale
sau contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de
îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand, caz în care consiliul
școlii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat.
42. La desemnarea unui nou conducător de doctorat, consiliul școlii doctorale ia în
considerare în mod prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul
de doctorat.
43. Deciziile Agenției privind aprobarea calității de conducător de doctorat sînt
publicate pe pagina sa web oficială.
44. Agenția ține evidența specialiștilor care sînt conducători de doctorat, conform
profilurilor/specialităților științifice și organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.
VI. ALTE MODALITĂȚI DE DOBÎNDIRE A

CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
45. În urma confirmării titlului științific de doctor habilitat de către Consiliul de
conducere al Agenției, se aprobă din oficiu candidatului și calitatea de conducător de
doctorat.
46. Exercitarea calității de conducător de doctorat se aprobă din oficiu candidatului
prevăzut la pct. 45 doar la profilurile/specialitățile științifice în care au fost publicate lucrări
științifice ce au stat la baza conferirii titlului științific de doctor habilitat.
VII. SANCȚIONAREA ABATERILOR DE LA
NORMELE DE BUNĂ CONDUITĂ IDENTIFICATE
ÎN PROCESUL DE CONDUCERE A
DOCTORATELOR
47. În cazul nerespectării standardelor de calitate, al abaterilor de la buna conduită în
cercetarea științifică şi activitatea universitară, identificate în procesul de conducere a
doctoratelor, responsabilii de comiterea sau tolerarea lor vor fi sancționați în conformitate
cu codurile instituționale de etică şi deontologie, precum și cu cadrul normativ la nivel
național.
48. Procedurile de constatare a abaterilor şi de stabilire a sancțiunilor, precum și alte
aspecte ce ţin de etica şi deontologia procesului de conducere a doctoratului sînt descrise în
Codul de etică și deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare, elaborat
şi aprobat de către Agenție.

