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I.

PREVEDERI GENERLE

1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III
se realizează în corespundere cu:
•

Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;

•

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat
prin HG nr. 1007 din 10.12.2014;

•

Regulamentul UTM de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat, ciclul III,
aprobat prin Hotărârea Senatului UTM din 26 mai 2015, în condiții de transparență;

2. Pentru anul universitar 2019-2020, UTM organizează concurs de admitere la studii superioare
de doctorat pentru domeniile ştiinţifice precizate:
•

Științe ale naturii

•

Științe inginerești și tehnologii

•

Științe sociale și economice

3. Admiterea la studii superioare de doctorat este procesul prin care are loc selecția candidatului
pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand, ciclul III, pentru care conducătorii de
doctorat din cadrul ŞD au obținut finanțare de la buget sau din alte surse legale. Selecţia
candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de
doctorat care urmează să îndrume respectivul student-doctorand. Conducătorul de doctorat nu
poate selecta pentru poziția vacantă rude de gradul 1 sau 2 în evitarea conflictului de interese.
4. Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat
prin consultare cu Consiliul ȘD, cu respectarea legislaţiei în vigoare (Regulamentul privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin HG nr. 1007 din
10.12.2014 pp.74-78; codul educației art.94, p.8);
5. Admiterea candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III, se face anual pe bază de
concurs, conform granturilor de cercetare obținute de conducătorii de doctorat, în perioada
stabilită de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în corespundere cu legislația în vigoare;
6. Concursul de admitere la studiile de doctorat este valabil pentru toți candidații, organizânduse concomitent pentru granturile cu finanțate de la buget și pentru cele cu taxă;
7. Admiterea pe locurile cu taxă se face în limita locurilor stabilite de către Şcoala doctorală, cu
informarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;
8. Statutul candidaților admiși se stabilește în funcție de opțiunea exprimată în actele de înscriere
la concurs și de rezultatele concursului de admitere;
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9. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe
site-ul universităţii;
10. La concursul de admitere la studiile superioare de doctorat pot participa cetățeni ai RM,
deţinători ai diplomei de studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent (cu
media generală pe anii de studii nu mai mică de 8,0), recunoscut de structura abilitată cu
recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor (Regulamentul privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin HG nr. 1007 din
10.12.2014 pp.74-78; codul educației art.94, p.8);
11. La studii se admit şi cetăţeni străini şi apatrizi, deţinători ai diplomei de studii superioare de
master sau ai unui act de studii echivalent (cu media generală pe anii de studii nu mai mică
de 8,0), recunoscut de structura abilitată cu recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a
calificărilor, în baza acordurilor interstatale, interinstituționale sau în bază de contracte
individuale;
12. Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs doar la locuri alocate în regim cu taxă;
13. Doctoranzii exmatriculaţi până la finalizarea studiilor de doctorat au dreptul să participe la un
nou concurs de admitere numai pe locurile alocate în regim cu taxă;
14. Studiile superioare de doctorat se organizează cu frecvenţă, cu o durată de 3 ani şi cu
frecvenţă redusă, cu o durată de 4 ani.
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II.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI ADMITERE LA DOCTORAT

15. Candidații la studiile superioare de doctorat vor depune un dosar de înscriere la Direcția
Doctorat și Postdoctorat UTM (cu sediul bd. Ștefan cel Mare 168, birou 1-303), care va
include următoarele acte:
Acte necesare pentru cetățenii Republicii Moldova
n.o.

Acte necesare

Nr.

Anexa

copii
1.

Cerere de înscriere la concursul de admitere

1

2.

Diploma studii superioare de licență + suplimentul (în original)

2

3.

Diploma studii superioare de master+suplimentul (în original)

2

4.

Scrisoare de recomandare de la potențialul conducător de doctorat 2

(Anexa 1)

(abilitat cu dreptul de a conduce doctorat)
5.

Referat științific

1

6.

Lista și copia lucrărilor ştiințifice publicate (dacă sunt)

1

7.

Curriculum Vitae

1

8.

Copia buletinul de identitate

2

9.

Recipisa care confirmă achitarea taxei de înscriere la concursul de 1

Europass

admitere.
10.

Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un 2

(Anexa 2)

loc bugetar la studii de doctorat
11.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

12.

3 fotografii 3X4

2

(Anexa 3)
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Pentru cetățenii altor state și apatrizi
n.o.

Acte necesare

Nr.

Anexa

copii
1.

Cerere de înscriere la concursul de admitere

1

2.

Diploma studii superioare de licență + suplimentul (în original)

2

3.

Diploma studii superioare de master+suplimentul (în original)

2

4.

Scrisoare de recomandare de la potențialul conducător de doctorat 2

(Anexa1)

(abilitat cu dreptul de a conduce doctorat)
5.

Referat științific

6.

Lista și copia lucrărilor ştiințifice publicate (dacă sunt)

7.

Curriculum Vitae

8.

Copia carnetului de muncă cu aplicarea ștampilei umede a instituției în 2

1

2

Europass

care activează
9.

Copia buletinul de identitate

10.

Recipisa care confirmă achitarea taxei de înscriere la concursul de

2

admitere.
11.

Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc 2

(Anexa 2)

bugetar la studii de doctorat
12.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

13.

3 fotografii 3X4
Suplimentar (doar pentru cetățenii străini)

14.

Copia paşaportului

15.

Certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine ce
confirmă pentru fiecare diplomă:
- autenticitatea diplomei,
- perioada de studii,
- valoarea academică a diplomei (nivelul ISCED),
- descrierea sistemului de notare;
Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de o
instituție abilitată (cu excepția absolvenților din grupele române ale
UTM);
Certificat de cazier judiciar.

16.

17.

2

(Anexa 3)
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16. Candidații care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepția celor care şi-au făcut studiile în
România) vor prezenta traducerea diplomei în limba română, legalizată notarial, precum şi
copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către MECC;
17. Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și
semnate.
NU VOR FI ACCEPTATE DOSARELE INCOMPLETE!

III.

PROCEDURA DE SELECTARE PRIN CONCURS A CANDIDAȚILOR

18. Candidatul la doctorat este selectat de conducătorul de doctorat, ce a obținut grantul
respectiv. Dintre persoanele ce au depus dosarul la concurs, prioritate vor avea candidații:
-

care au nota medie la absolvire (masterat) mai mare;

-

care au notele la disciplinele de specialitate mai mari;

-

posedă un parcurs anterior de cercetare (participări la foruri științifice ale studenților
și rezidenților, publicații științifice, certificate de inovator, brevete de invenție etc.);

-

posedă certificate de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională;

-

posedă certificate de competenţă informaționale cu recunoaştere internaţională;

-

Candidații se vor prezenta la interviu în cadul Școlii Doctorale

19. Rezultatele concursului de admitere la doctorat sunt valabile doar pentru programul și forma
de doctorat anunțate în concurs la care a fost depusă cererea de candidat pentru anul respectiv.
20. Şcoala Doctorală asigură transparența procedurilor de selecție şi admitere la doctorat, a
criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaților, acolo unde este cazul, precum
şi garantează accesul la toate informațiile legate de admitere;
21. Candidații la doctorat se înmatriculează:
-

în condiții identice, indiferent de forma de studii (cu frecvență sau cu frecvență redusă)
sau finanțare (la buget sau cu taxă);

-

dacă au promovat concursul, în funcţie de opţiunea exprimată în cererea de înscriere
la concurs, în limita granturilor pe anul respectiv de studii la fiecare program și formă
de studii;

-

validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat, care au reuşit la
concurs se fac printr-o decizie a Comisiei de admitere la doctorat;

Metodologie
privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III la
Universitatea Tehnică a Moldovei

Cod:MET-0-ODCASSD
Ediția 1
Revizia 0

MD-2004, CHIŞINĂU, BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 168, TEL: (+373 22) 23-54-48 www.utm.md

22. Pentru candidații-cetățeni ai Republicii Moldova, conform prevederilor Metodologiei, taxa
pentru înscriere la Concursul de admitere în doctorat, pentru anul de studii 2019-2020 este de
(se stabilește);
23. Pentru candidații-cetăţeni ai altor state şi apatrizii , conform prevederilor Metodologiei, taxa
pentru înscriere la Concursul de admitere în doctorat, pentru anul de studii 2019-2020 este
de 500 lei (sau 25 euro);
24. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la studii
superioare de doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la Şcoala
Doctorală în cadrul căreia s-a organizat comisia de concurs;
25. Directorul Şcolii doctorale la care s-a depus contestaţia propune, iar Rectorul UTM numeşte,
prin decizie, în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o comisie de contestaţie,
alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri;
26. Comisia trebuie să soluționeze problema în termen de 24 de ore de la numire, să opereze
eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere la doctorat şi să
comunice în scris candidatului rezultatul.

IV.

CALENDARUL ADMITERII la doctorat UTM 2019-2020

Nr.o.

Etapa 1

Perioada

1
2

Depunerea actelor de participare la concursul de admitere la 01.10 - 16.10.2020
studii superioare de doctorat, ciclul III
Rezultatele preliminare
19.10.2020

3

Înaintarea și analiza contestațiilor

20.10.-23.10.2020

4

Rezultatele finale

28.10.2020

Etapa 2
Depunerea actelor de participare la concursul de admitere la 01.12 – 18.12.2020
studii superioare de doctorat, ciclul III
Rezultatele preliminare

21.12.2020

Înaintarea și analiza contestațiilor

21.12.-23.12.2020

Rezultatele finale

30.12.2020

27. Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii superioare de doctorat şi
înmatricularea candidaţilor se face prin decizia Rectorului UTM;
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28. Consiliul Știinţific UTM decide redistribuirea între Şcoli doctorale a eventualelor locuri
neocupate;
29. Candidaţii declaraţi admişi au calitatea de studenți-doctoranzi;
30. Cu fiecare student-doctorand se încheie Contract de studii de doctorat, care este semnat de
studentul-doctorand, conducătorul de doctorat, Directorul Şcolii Doctorale şi Rectorul UTM.
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Anexa 1.

Directorului
Școlii dotorale (denumirea școlii),
(prenume, nume, titlul științifico-didactic)

Stimate Domnule Director,
Subsemnatul(a) (prenume, nume),
Solicit acordul Dumneavoastră pentru a participa la concursul de admitere la studii superioare de
doctorat, ciclul III, forma de instruire (se indică forma de instruire cu frecvență sau frecvență redusă),
la proiectul (se indică titlul proiectului),
specialitatea (se indică cifrul și denumirea specialității științifice),
în cadrul Şcolii doctorale (se indică școla doctorală).
Studii superioare absolvite:
Studii de master:
Universitatea absolvită:
Facultatea:
Programul de studii:
Cu nota media generală pe anii de studiu:
Limba străină studiată: __________________
Studii de licență:
Universitatea absolvită:
Facultatea:
Specializarea/programul de studii:
Cu nota media generală pe anii de studiu:
Limba străină studiată: _________________
Data__________________

Semnătura candidatului_____________________

COORDONAT:
Conducătorul ştiinţific:
(prenume, nume, titlul științifico-didactic)

__________________
semnătura

Director Școală Doctorală (denumirea școlii),
(prenume, nume, titlul științifico-didactic)

__________________
semnătura
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Anexa 2
DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) (prenume, NUME),
candidat(ă) la concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul universitar
(2019-2020), declar că nu am mai beneficiat anterior de un loc la doctorat cu finanțare de la
bugetul de stat, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții organizatoare de doctorat.

Data_________________

Semnătura__________________
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Anexa 3
ACORD
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal a candidatului la studii superioare de
doctorat, ciclul III, în cadrul I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei
Subsemnatul(a) (prenume, nune)
IDNP:
Buletin de identitate:
Domiciliat:
1. Îmi exprim acordul neviciat și neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal
oferite de către mine și colectate de către Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei,
în scopul executării prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
admiterii la UTM, studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul 2019/2020, aprobat de
Senatul UTM la___________ și intru respectarea principiului transparenței decizionale, în
procesul admietrii candidaților la studii, inclusiv prin afișarea în spațiile publice din sediul
I.P. UTM, pe panourile informative în listele persoanelor admise la studii și pe pagina Web a
UTM: a prenumelui/numelui, rezultatelor evaluării cunoștințelor la probele de aptitudini, de
competențe, la testarea cunoștințelor și a mediei de concurs.
2. Prin acest acord îmi exprim consimțământul, la prelucrarea datelor cu caracter personal
(prenumele, numele; sexul; data și locul nașterii; cetățenia; IDNP; imaginea, vocea;
semnătura; codul asigurării medicale; numărul de telefon; adresa domiciliului/reședinței;
adresa de e-mail; situația familiară; diplome de studii), care sunt oferite de către mine, în
scopul executării raportului juridic de admitere la studii și în vederea desfășurării activităților
universitare.
3. Confirm că am fost informat despre drepturile mele prevăzute de art.12-16 ale legii nr. 133
din 08.07.2011 Privind protecția datelor cu caracter personal (dreptul de acces, de intervenție,
de opoziție, precum de a mă adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrării efectuate
asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează) și responsabilităților mele privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.

(prenumele, NUMELE candidatului)

_______________Semnătura

Am primit un exemplar
___________________Data
Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
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RECIPISĂ
De primire a actelor la studii doctorale
Candidatul __________________________________________________________________
Specialitatea ________________________________________________________________
Au fost recepționate următoarele acte:
n.o.

Acte necesare

18.

Cerere de înscriere la concursul de admitere

19.

Diploma studii superioare
suplimentul (în original)

22.

+ Seria______ nr._________________
Eliberată de____________________
Anul ____
Diploma studii superioare de master+suplimentul Seria______ nr._________________

(în original)
Eliberată de____________________
Anul ____
Scrisoare de recomandare de la potențialul conducător de doctorat (abilitat cu dreptul de a 
conduce doctorat)
Referat științific (cu semnătura conducătorului)


23.

Lista și copia lucrărilor ştiințifice publicate (dacă sunt)

20.

21.

de

licență




27.


Curriculum Vitae

Copia buletinul de identitate
2

Recipisa care confirmă achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere.

Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii 

28.

de doctorat
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

29.

3 fotografii 3X4

24.
25.
26.

Suplimentar (pentru cetățenii străini)
30.

Copia paşaportului

31.

Certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din
ţara de origine ce confirmă pentru fiecare
diplomă:
- autenticitatea diplomei,
- perioada de studii,
- valoarea academică a diplomei (nivelul
ISCED),
- descrierea sistemului de notare;
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32.

33.

Certificat de competenţă lingvistică pentru limba
română eliberat de o instituție abilitată (cu
excepția absolvenților din grupele române ale
UTM, sau celor vorbitori );
Certificat de cazier judiciar.





