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I. Dispoziții generate

1. Finanțarea de la bugetui de stat a programelor de doctorat se realizează prin granturi 

doctorale multianuale, ре о durată de minimum 3/4 ani.

2. Grantul doctoral include bursa individuală și costurile pentru Programul de studii avansate 

și Programul de cercetare științifică.

3. Granturile doctorale se obțin prin competiție a proiectelor științifice și se repartizează 

anual, de către Ministerul Educației și Cercetării, școlilor doctorale din cadrul ASEM.

4. Competiția în cadrul școlilor doctorale din ASEM se desfașoară in 3 etape:

a) in cadrul școlilor doctorale din ASEM, in vederea selectării proiectelor științifice;

b) la nivel national, prin competiția proiectelor științifice pentru repartizarea 

granturilor doctorale între școlile doctorale, organizată de Ministerul Educației și 

Cercetării in perioada februarie-iunie;
c) in cadrul școlilor doctorale din ASEM, prin competiție instituțională de repartizare 

a granturilor doctorale între conducătorii de doctorat.

II. Competiția proiectelor științifîce in cadrul Școlii doctorale
5. Pentru selectarea proiectelor științifice prezentate la competiția națională pentru 

repartizarea granturilor doctorale, Școala doctorală organizează un concurs intern, la care pot 

participa cu unul sau mai multe proiecte doar conducătorii de doctorat care intrunesc 

criteriile de eligibilitate prevăzute in Regulamentul privind organizarea studiilor superioare 

de doctorat, ciclul III, aprobat prin HG nr. 1007/2014.

6. Pentru participarea la concursul proiectelor științifice in cadrul Școlii doctorale, 

conducătorii de doctorat prezintă Consiliului Școlii doctorale un dosar, care va contine 

următoarele informații:

a) Curriculum Vitae (Europass);

b) copia certificatului de abilitare;

c) lista lucrărilor științifice pentru ultimii 10 ani de activitate științifico-didactică;

d) lista studenților doctoranzi cu terne ale tezelor de doctorat valabile la data 

depunerii proiectului, dar care nu au susținut teza de doctorat (Formular la)

e) lista studenților-doctoranzi cu teze de doctor susținute (Formularul lb);

f) lista numârului de granturi solicitate (Formularul 2);
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g) temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un

set de granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului științific (Formular

3); proiectul științific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul

de doctorat îl are in derulare.

7. Concursul intern al proiectelor de cercetare se desfașoară conform următoarelor criterii de 

eligibilitate:

• deținerea și validitatea certificatului de abilitare;

• disponibilitatea conducătorului de doctorat de a coordona numărul solicitat de 

granturi (nu mai mult de 5 doctoranzi aflați in diverse stadii ale studiilor doctorale);

• importanța și calitatea propunerilor de proiecte;

• corespondența dintre propunerile de proiecte, aria de interese științifice ale 

conducătorului de doctorat, reflectată in lista publicațiilor științifice, și domeniul 

pentru care conducătorul de doctorat a fost abilitat;

• corespondența dintre titlul proiectului/lor științifice înaintat/e și prioritățile strategice 

ale țării in domeniile cercetării și inovării.

8. Consiliul Școlii doctorale, iar ulterior Consiliul științific al ASEM decide numărul de 

granturi doctorale solicitate in baza propunerilor de proiecte științifice cu care școlile 

doctorale din ASEM se vor inscrie la competiția națională a proiectelor științifice între școlile 

doctorale.

9. Decizia și argumentele privind numărul de granturi solicitate se înregistrează într-o Notă 

de fundamentare de maximum 3 pagini.

10. Școlile doctorale din ASEM depun la Ministerului Educației și Cercetării dosarul care 
include informații privind:

a) Numărul total de granturi doctorale solicitate de Școala doctorală, repartizarea 

acestora pe domenii științifice, tipul de doctorat și forma de organizare a studiilor 

superioare de doctorat (Formular 4);

b) Lista unică de granturi doctorale solicitate pe ASEM (Formular 2);

c) Nota de fundamentare pentru granturile solicitate;

d) Dosarele conducătorilor de doctorat, conținând informațiile specificate la pct. 6. 

Pagina de titlul a dosarului va fi redactată conform Formularului 5. Ordinea plasării 

informațiilor in dosarul ASEM va corespunde celei indicate la pct. 10.
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III. Procedura institutional! de repartizare a granturilor doctorale obținute

de la Ministerul Educației și Cercetării
11. Granturile doctorale se repartizează pe școli doctorale de către Consiliul științific in acord 

cu strategia de cercetare a ASEM și criterii conforme cu bunele practici intemaționale.

12. Repartizarea granturilor doctorale către conducătorii de doctorat, pentru fiecare domeniu 

științific pentru care Școala doctorală a obținut granturi doctorale, se realizează de către 

Consiliul Școlii doctorale in funcție de punctajul obținut in urma evaluării de către experții 

naționali.

13. în cazul in care numărul granturilor obținute este mai mic decât numărul granturilor 

solicitate, repartizarea lor pe conducători de doctorat se face in felul următor:

• câte 1 grant pentru fiecare program de doctorat;

• numărul rămas de granturi se repartizează in funcție de:

a) ponderea propunerilor de proiecte inaintate pe diferite programe de doctorat;

b) disponibilitatea potențialilor doctoranzi;

c) atragerea noilor conducători de doctorat;

d) numărul studenților-doctoranzi cu tezele de doctorat susținute.

14. Rezultatele procesului de repartizare a granturilor doctorale de la bugetui de stat intre 

conducătorii de doctorat sunt aprobate de Consiliul științific al ASEM.

IV. Dispoziții finale

15. Metodologia instituțională de organizare și desfașurare a competiției proiectelor 

științifice pentru repartizarea granturilor doctorale in cadrul Școlii/lor doctorale este 

elaborată de către Consiliul Științific, aprobată de Senatul ASEM și publicată pe pagina 

oficială a ASEM.

16. Metodologia intra in vigoare după examinarea și aprobarea ei de către Consiliul științific 

și Senatul ASEM.
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Formular 1

a. Lista studenților-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului

Formularul se completează în mod obligatoriu, iar în lipsa studenților-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat 
valabile, se va indica lipsa acestora.

Nr. 
crt.

Nume, prenume 
conducător de 

doctorat

Nume, prenume 
student-doctorand

Anul 
înmat- 

riculării

Forma de 
studii 

(F/ FR)

Tema 
de cercetare și 

specialitatea științifică

b. Lista studenfilor-doctoranzi cu tezele de doctorat susținute

Nr. 
crt.

Nume, prenume 
conducător de 

doctorat

Nume, prenume 
student-doctorand

Anul 
înmat- 
riculării

Anul 
susținerii

Tema 
tezei de doctorat

Formularul se completează in mod obligatoriu, iar în cazul in care conducătorul de doctorat nu are studenți- 
doctoranzi cu teze de doctorat susținute, se va indica în tabel lipsa acestora.

Formular 2
Nr. 
crt.

Domeniu 
științifîc

Programul de 
doctorat

Nume, prenume 
conducător de 

doctorat

Titlul proiectului

Școala doctorală
1.
2.

Școala doctorală
3.
4.
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Formularul 3

Propunere de proiect/e științific/e

Școala doctorală ASEM

1.1. Nume, prenume conducător de doctorat

2.1. Nume, prenume conducător de doctorat în cotutelă Dacă e cazul
2.2. Domeniul științific, specialitatea științifică pentru care 

conducătorul de doctorat în cotutelă a obținut dreptul de 
coordonare a tezelor de doctorat

2.3. Instituția organizatoare de studii superioare de doctorat In 
cotutelă

3. Titlul proiectului științific
Rezumatul proiectului științific

3.1. Durata 
proiectului

3.2. Importanța și 
relevanța temei

3.3. Obiectivul 
general

3.4. Obiective 
specifice

3.5. Rezultate 
scontate și impact
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Formular 4

Granturi doctorale solicitate (in cifre)

Instituția de învățământ superior_______________________________________________

Consortium parteneriatul______________________________________________________

Nr. 
crt.

Domeniu 
științific

Cifru, 
specialitatea

Perioada 
de studiu 
(anii)

Total 
granturi

Granturi 
doctorale 
pentru 
străini

Inclusiv
Doctorat 

științific
Doctorat 
profesional

Fr FrR Fr FrR

Formular 5

Pagina de titlu a dosarelor

Instituția de învățământ superior___________________________________________

Consorțiul/ parteneriatul

Școala doctorală_______________________________ ________________________

Conducător de doctorat_______________________ __________________________

Domeniul științifîc, specialitatea/ățile științifică/e______________________________


