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Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Şcoli doctorale
a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2016-2017
A

In temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea
„Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III”, şi
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1071 din 22 septembrie 2016 „Privind
aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu
finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017”, dar şi cu Hotărîrea
Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 „Cu privire la acordarea dreptului de
organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţămînt superior,
consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”, Ministrul emite următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Planul de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la
bugetul de stat pentru anul universitar 2016-2017 (anexa 1).
2. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior, a consorţiilor, parteneriatelor
naţionale şi internaţionale şi directorii Şcolilor doctorale:
- vor repartiza granturile doctorale obţinute în cadrul Şcolii doctorale,
conducătorilor de doctorat ale căror proiecte ştiinţifice, în urma procedurii de
validare, au intrat în competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice;
- vor efectua admiterea candidaţilor la studii superioare de doctorat şi
înmatricularea acestora în conformitate cu „Regulamentul privind organizarea
studiilor superioare de doctorat, ciclul III”, menţionat mai sus, în limita
Planului de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la bugetul de stat
pentru anul universitar 2016-2017, aprobat prin prezentul ordin, şi cu

respectarea strictă a prevederilor legale cu privire la numărul maxim de
doctoranzi aflaţi în coordonare, pe care un conducător de doctorat îl poate
avea;
«
vor efectua admiterea candidaţilor la studii superioare de doctorat prin
coiitract, cu achitarea taxei de studii şi înmatricularea acestora la programele
de doctorat aprobate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului „Cu privire la
acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat
instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi
internaţionale”, menţionată mai sus, cu respectarea strictă a prevederilor
legale cu privire la numărul maxim de doctoranzi aflaţi în coordonare, pe care
un conducător de doctorat îl poate avea;
- , vor asigura transparenţa procesului de admitere şi de înmatriculare.
.aportul cu privire la rezultatele înmatriculării la ciclul III - studii superioare
de doctorat, dar şi cu privire la situaţia generală a studiilor superioare de
doctorat, va fi depus la Ministerul Educaţiei în timp de 30 de zile de la
finalizarea perioadei de admitere. Raportul, conform anexei 2, va fi prezentat
pe suport hîrtie şi în versiune electronică la adresa mv.superiorCaismail. com.
4. Direcţia Învăţămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei va monitoriza respectarea
de către instituţiile de învăţămînt superior a prevederilor prezentului ordin.
5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vasile
Marina, viceministru.
Ministru

Nr.
Instituţia organizatoare de
Crt
doctorat
1.4.1 Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă”
4.2
4.3

Şcoala doctorală
Şcoala doctorală de Psihologie
Şcoala doctorală de Ştiinţe ale
Educaţiei
Şcoala
doctorală Istorie. Patrimoniu
5
cultural. Modernitate

Repartizare
granturi

Domeniul stiintifîc
5
*
8

5. Ştiinţe
sociale si economice
5.Ştiinţe Sociale şi Economice

6

6.Ştiinţe Umaniste

5
19

TOTAL Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
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