Anexa 1
la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul
Școlii doctorale Științe economice și demografice

Metodologia de organizare a competiției proiectelor științifice
în cadrul Școlii doctorale Științe economice și demografice
pentru repartizarea a granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat
I.
Dispoziții generale
1. Concursul proiectelor științifice pentru repartizarea în cadrul Scolii doctorale Științe
economice și demografice se va organiza anual, conform prevederilor Regulamentului
privind organizarea studiilor de doctorat, ciclul III, aprobat prin HG nr. 1007 din
10.12.2014, Regulamentului instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC), aprobat de Senatul USDC,
alte acte normative în vigoare.
2. Finanţarea de la bugetul de stat se efectuează în baza granturilor doctorale multianuale pentru o
perioadă de minimum 3/4 ani.
3. Grantul doctoral include 2 componente: bursa individuală şi costurile pentru Programul de studii
avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţifică.
4. Granturile doctorale se acordă în bază de competiţie de proiecte ştiinţifice între conducătorii de
doctorat din cadrul Școlii, conform metodologiei adoptate în actele normative și criteriilor de
performanță stabilite de către Consiliul Școlii și se prezintă Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării pentru validare și finanțare.
II.

1.

2.
3.
4.
5.

Criterii de eligibilitate a participanților la competiția de granturi doctorale
(stabilite în conformitate cu art.49-66 al Regulament privind organizarea studiilor
superioare de doctorat):
Persoanele care dețin dreptul de conducere de doctorat sau a depus dosarul în vederea
prelungirii/obținerii dreptul de conducere de doctorat la specialitatea la care a fost acreditată
Școala doctorală;
Are în conducere până la 5 studenți-doctoranzi (indiferent de forma de studii a studentuluidoctorand);
Activează într-o instituție care face parte din consorțiu;
Desfășoare activitate științifică sau științifico-didactică;
Participă în calitate de conducător/executor în proiecte de cercetare științifică;
III.

Organizare și desfășurarea Concursul de proiecte științifice în cadrul Școlii în
vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat

1. În vederea participării la competiţia de granturi doctorale, în cadrul concursului institutional
sunt depuse dosare ce vor conţine următoarele tipuri de informaţii:
a) curriculum vitae și copia adeverinței privind abilitare cu dreptul de conducător (sau
confirmarea de depunere a dosarului la ANACEC în vederea obținerii acesteia
semnata de secretarul științific al Senatului/Consiliului științific cu indicarea extrasului
din procesul verbal);
b) Lista publicaţiilor ştiinţifice relevante ale conducătorului de doctorat solicitant de
granturi doctorale. Lista se prezintă pentru fiecare grant separat;
c) Informaţii referitoare la numărul, stadiul şi tematica de cercetare ale
studenţilor-doctoranzi aflaţi în coordonarea conducătorilor de doctorat solicitanţi de
granturi, la data depunerii proiectului;
d) Numărul de granturi doctorale solicitate;
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e) Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de
granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi
implicaţi studenţii-doctoranzi; proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare
pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.
2. Priorități în selectarea proiectelor (pentru finanțare din bugetul de stat):
a) Prezentarea unui proiect de cercetare științifică bine argumentat;
b) Tema proiectului să fie actuală și să corespondă direcțiilor prioritare de cercetare
a institutului (sau se menționeze documentele de politici relevante);
c) Prioritate vot avea proiectele doctorale care derivă dintr-un proiect de cercetare științifică
(instituțională, proiect în cadrul programului de stat, proiect pentru tineri cercetători,
bilaterale, internaționale, sau alte proiecte științifice);
d) Vor fi promovate proiectele care au un potențial student-doctorand cu o experiență de
cercetare (CV student-doctorand și lista lucrărilor publicate) și se încadrează în cerințele
de participare la concurs;
e) La evaluare se va ține cont de relevanța și impactul publicațiilor, experiența
conducătorului în domeniul în care este elaborate proiectul, alte performanțe obținute
(participarea în calitate de membru, referent în CSS, referent la SSP, etc., articole în
reviste recenzate de categoria B, B+ sau A, reviste recenzate internaționale, autor/coautor
monografii naționale/internaționale, reviste cu impact factor, brevete etc.);
f) Specialitatea la care se depune proiectul să corespundă cu specialitatea la care
este cabilitat conducătorul.
3. În cazul participării pe bază finanțare din alte surse (nebugetare):
a) Prezentarea unui proiect de cercetare;
b) Tema proiectului sa corespondă direcțiilor prioritare a instituției care finanțează
proiectul și să coreleze cu direcțiile naționale de cercetare;
c) Candidatul să dețină publicații științifice relevante în domeniul temei de cercetare
d) Participarea în ultimii 5 ani în proiecte de cercetare științifică în calitate de
conducător/executor în cadrul unui proiect de cercetare științifică care are corelație cu
tematica;
4. Proiectele științifice selectate vor fi prezentate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
pentru expertiză și validare;
5. Repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat se va realiza conform
6. punctajului acumulat în cadrul Școlii doctorale;
7. Procedura de aprobarea a rezultatelor se va efectua în cadrul Consiliul Scolii doctorale după
desfășurarea Concursului de înmatriculare și validarea rezultatele concursului de către
Senatul/Consiliului științific al USDC;
8. Granturile doctorale, obţinute prin competiţie, sunt puse la dispoziţia directorului Şcolii
doctorale, după reţinerea unei cote de regie de 20% din cuantumul total al sumei alocate.
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ANEXE
Formular 1a
a. Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului
Nr.
Nume, prenume
Nume, prenume
Anul
Forma de
Specialitatea şi tema
Crt.
conducător de
student-doctorand înmatr.
studii
de cercetare
doctorat
(F/FR)
1.
2.
3.
4.
Formular 1 b
Nr.
Crt.

b. Lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctorat susţinute
Nume, prenume
Nume, prenume
Anul
Anul
Specialitatea şi
conducător de
student-doctorand
înmatr.
susţinerii
tema tezei de doctorat
doctorat

Formular 2
Nr.
crt.

Domeniu
științific

Lista și numărul de granturi doctorale solicitate
Program de
Nume, prenume
Titlu proiect
doctorat
conducător de
doctorat

Formular 3

1.1
1.2

2.1

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2

Propunere de proiect ştiinţific
Şcoala doctorală științe economice și demografice
Nume, prenume conducător de
doctorat
Domeniul ştiinţific, specialitatea
pentru care conducătorul de
doctorat a obţinut dreptul de
coordonare a tezelor de doctorat
Nume, prenume conducător de
doctorat în cotutelă
(daca e cazul)
Nume, prenume conducător de
doctorat în cotutelă
(daca e cazul)
Domeniul ştiinţific, specialitatea
pentru care conducătorul de
doctorat în cotutelă a obţinut
dreptul de coordonare a tezelor de
doctorat
Instituţia organizatoare de studii
de doctorat în cotutelă
Proiectul ştiinţific:
Rezumatul proiectului științific
Denumirea proiectului
Rezumatul proiectului științific va conține:
Actualitatea;
Durata proiectului
Obiective generale şi specificaţii;
Metodologii aplicate;
Rezultate estimate ;
Informații privind corelarea
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proiectului cu proiectele crcetare/direcțiile de cercetare și
prioritare stabilite în doc. de politici
Alta informație relevantă

Formular 4
Informația privind candidatul la studii doctorale
(CV-ul cu indicarea studiilor și notei medii la specialitate solicitată la doctorat)
Lista publicațiilor ale candidatul la studii doctorale
(Lista va fi întocmită conform Anexei 3, la Regulamentul cu privire la abilitarea
cu dreptul de conducător de doctorat, aprobată de ANACEC)
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