MINISTERUL EDUCAŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ORDIN
mun. Chişinău
Nr.

din

2017

Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Şcoli doctorale
a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018
/V

In temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III ( cu
modificările ulterioare) şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 4
aprilie 2017 Privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de
doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 20172018, dar şi cu Hotărîrile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a
şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat: nr. 816 din 11 noiembrie 2015 (cu
modificările şi completările ulterioare); nr. 1024 din 6 septembrie 2016, Ministrul
emite următorul

ORDI N:
1. Se aprobă Planul de repartizare între Şcoli doctorale a granturilor de la
bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018 (anexa 1).
2. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior, a consorţiilor, parteneriatelor
naţionale şi internaţionale şi directorii Şcolilor doctorale:
- vor repartiza granturile doctorale în cadrul şcolii doctorale doar între
conducătorii de doctorat ale căror propuneri de proiecte au fost evaluate
pozitiv în procesul de expertizare din cadrul competiţiei naţionale a
proiectelor ştiinţifice (Anexa 2);
- vor efectua admiterea candidaţilor la studii superioare de doctorat cu finanţare
de la bugetul de stat în limita Planului de repartizare aprobat prin prezentul
ordin şi cu respectarea strictă a prevederilor legale;

- vor efectua admiterea candidaţilor la studii superioare de doctorat prin
contract, cu achitarea taxei de studii, în strictă conformitate cu prevederile
legale;
- vor asigura transparenţa procesului de admitere şi de înmatriculare.
3. Raportul cu privire la rezultatele înmatriculării la ciclul III, studii superioare
de doctorat, va fi depus la Ministerul Educaţiei în timp de 30 de zile de la
finalizarea perioadei de admitere. Raportul, conform Anexei 3, va fi prezentat
pe suport hîrtie şi în versiune electronică la adresa oleşea. ciobonu(ă)edu. md.
4. Direcţia Învăţămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei va monitoriza respectarea
prevederilor prezentului ordin.
5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Lilia
Pogolşa, viceministru.
Viceministru

Ex.: Olesea Ciobanu, 23 24 43

Lilia POGOLŞA

