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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 27 mai 2014 
 
Măsuri privind stimularea finalizării 
şi susţinerii tezei de doctorat 
 

 
În baza propunerilor grupului de lucru condus de prorectorul pentru Cercetarea ştiinţifică, dl Valerian 
Dorogan şi prorectorul Studii de Masterat şi Doctorat, dna Larisa Bugaian, Senatul a adoptat următoarea 

 
 

Hotărâre 
 

1. Se acordă  concediu de creaţie remunerat cu durata de până la un an  competitorilor cu termen 
depăşit de studii de doctorat, cadre didactice ale UTM. 

 
2. Pentru obţinerea concediului de creaţie competitorul va depune la şcoala Doctorală de Inginerie 

UTM un dosar,  care va cuprinde: 

 Demersul conducătorului  în care se demonstrează un nivel de finalizare a tezei de doctor 
de cel puţin 70-80%; 

 Extras din procesul verbal al şedinţei catedrei de profil cu participarea conducătorului de 
doctorat şi a directorului Centrului de Doctorat; 

 Plan lunar de activităţi pentru finalizarea şi susţinerea tezei, semnat de competitor şi 
avizat de conducătorul de doctorat şi şeful catedrei de profil.  

 
3. Condiţii de realizare a  concediului de creaţie:  

 Competitorul va lua angajamentul de a nu se angaja în alte activităţi ce diferă de 
activităţile incluse în planul de finalizare şi susţinere a tezei de doctorat; 

 Competitorul va prezenta lunar un raport privind realizarea planului de activităţi, care va fi 
avizat de conducătorul de doctorat şi şeful catedrei de profil; 

 În caz de neîndeplinirea planului, concediul va fi întrerupt şi persoana în cauză va reveni 
la activităţile întrerupte.  

 
4. În baza propunerii şcolii Doctorale Consiliul de Administraţie  a UTM va lua decizia finală privind 

acordarea concediului de creaţie. 
 
5. În baza hotărârii Consiliul de Administraţie  Departamentul Resurse Umane va emite ordinul 

privind acordarea concediului de creaţie. 
 
6. Responsabil de realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru Studii de Masterat şi 

Doctorat, dna Larisa  Bugaian. 
 

 
Preşedintele Senatului  
Ion Bostan, academician AŞM 
 
  
Secretarul ştiinţific al Senatului  
 Ion Sobor, prof. univ., dr.         
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