
 

Aprobat  

la ședința Senatului USM din 26.06.20,  

cu amendamentele operate de 

Senat în ședința din 24.11.20 

 

Metodologia 

privind organizarea și desfășurarea evaluării preliminare  

și a susținerii online a tezei de doctorat  

 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Metodologia a fost elaborată în baza: 

- Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (în continuare H.G. 1007);  

- HG497/2019 din 2019-10-23 сu privire la aprobarea Metodologiei de conferire și 

confirmare a titlurilor științifice; 

- Deciziei Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 12 mai 2020 cu privire la 

completarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de 

conferire a titlurilor științifice; 

- Ordinului ANACEC nr 9A din 6 mai 2020 cu privire la aprobarea modalității de 

examinare online a tezelor de doctor și doctor habilitat; 

- Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de 

doctorat în cadrul USM, adoptat  în ședința Senatului USM din 24.02.2015; 

- Procedurii operaționale de admitere la susținerea publică a tezei de doctorat, adoptată  în 

ședința Senatului USM din 03.04.2018; 

- Procedurii operaționale de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, aprobată de 

Consiliul Științific al USM în ședința din 26.09.18;  

- Politicii de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea 

acestora în cadrul sistemelor informaţionale gestionate de USM, aprobată prin decizia 

Senatului USM din 28.04.2015. 

 

Art. 2.  Prezenta Metodologie are scopul de a reglementa la nivel instituțional procedura  de  evaluare 

preliminară și cea de susținere  în regim online a tezelor de doctor în cadrul Școlilor doctorale de la 

USM în perioada existenței unor restricții privind adunările publice și manifestațiile. 

Art. 3.  Procedurile de evaluare preliminară și cele de susținere a tezei de doctor sunt conforme 

actelor normative adoptate de MECC, ANACEC și regulamentelor instituționale ale USM. 

 

II. EVALUAREA PRELIMINARĂ ÎN REGIM ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT   

 

Art.4. Evaluarea preliminară în regim online a tezei de doctor și a rezumatului este efectuată în 

conformitate cu paradigma, stipulată în Procedura operațională de admitere la susținerea publică a 

tezei de doctorat, adoptată  în ședința Senatului USM din 03.04.2018. 

Art.5. Dispoziția directorului școlii doctorale privind demararea procesului de evaluare preliminară a 

tezelor de doctor, emisă conform p.3 al Procedurii menționate,  în cazul aplicării formatului online, 

are în temei de asemenea acordul scris al autorului de teză și al conducătorului științific de a efectua 

procesul de referință în regim online (Anexa 1). 

Art.6. Anunțul despre ședinta online de evaluare prealabilă a tezei de doctorat și rezumatului, făcut 

public pe pagina web a Școlii doctorale cu cel puțin 20 zile lucrătoare în avans din data emiterii 

dispoziției directorului scolii doctorale, va specifica adresa web a platformei de comunicare online 

(ex., Moodle, Zoom, Skype, Cisco Webex etc.).  
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Ședința este deliberativă în cazul în care este atestată documentar  prezența la distanță a cel 

puțin 51 la sută dintre membrii departamentului de profil, a conducătorului de doctorat și membrilor 

comisiei de îndrumare, care pot fi și membri ai departamentului.  

Art.7. Avizul (pozitiv/negativ) al departamentului de profil, precum și acordul (dezacordul) privind 

admiterea pentru susținerea publică a tezei examinate din partea conducătorului de doctorat și a 

membrilor comisiei de îndrumare (art.10 din Procedura operațională de admitere la susținerea publică 

a tezei de doctorat), în cazul evaluării preliminare online, sunt scanate și expediate cel târziu în ziua 

următoare după evaluarea tezelor în regim online pe adresa de e-mail a Școlii doctorale, varianta lor 

originală printată fiind prezentată până la data stabilirii zilei susținerii publice a tezei de doctor.  

Art.  8. În cazul evaluării preliminare pozitive autorul tezei expediază la adresa de e-mail a Scolii 

doctorale Cererea de formare a comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctorat 

semnată și scanată. La cerere se anexează rezultatele evaluării prealabile. 

Art. 9. Directorul Școlii Doctorale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare convoacă în regim online 

Consiliul Școlii doctorale pentru a examina componența Comisiei de doctorat. Decizia respectivă a 

Consiliului Școlii doctorale, semnată de directorul Școlii doctorale și scanată, se expediază spre 

aprobare pe adresa de e-mail a Consiliului Științific al USM.  

Decizia privind componența Comisiei de doctorat, aprobată în regim online de Consiliului 

Științific al USM, este remisă Școlii doctorale pe adresa de e-mail. Susţinerea online a tezei de 

doctorat poate avea loc în termen de cel târziu 3 luni din momentul emiterii hotărîrii Consiliului 

Științific. 

Art. 10. Conducătorul de doctorat, de comun acord cu membrii Comisiei de doctorat, în regim online, 

fixează locul, data, ora, precum și platforma digitală de susținere a tezei de doctorat și aprobă 

publicarea rezumatului. 

 

III. SUSȚINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT 

 

Art. 11. Organizarea procesului de susținere online a tezei de doctorat este asigurată de Școala 

doctorală în care doctorandul este înmatriculat, conform Procedurii operaționale de depunere și 

susținere publică a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Consiliului Științific al USM din 26.09.18. 

Art. 12. Susținerea online a tezei de doctorat se efectuează în baza   acordului în scris al autorului 

disertației respective (Anexa 2), precum și a acordului membrilor Comisiei de doctorat și al 

referenților.  

Susținerea online a tezelor de doctorat va asigura protecția datelor cu caracter personal și 

siguranța în mediul online, precum și drepturile care rezultă din proprietatea intelectuală. 

În cazul în care autorul de teza de doctorat sau membrii Comisiei de doctorat refuză regimul 

online (Anexa 3), susținerea respectivă va fi amânată după ridicarea perioadei de restricții pentru 

adunările publice și manifestațiile.  

Art. 13. Comisia de doctorat și autorul de disertație vor testa prealabil, cu suportul Centrului de 

platforme educaționale ale USM, prin exerciții de simulare platforma educațională destinată pentru 

procesul de susținere online a tezei de doctorat.  

Dacă, din motive tehnice, susținerea este întreruptă, este declarată o pauză până la remedierea 

problemelor tehnice, dar nu mai mult de o oră. 

Art. 14. În scopul asigurării eficienței monitorizării, procesul de susținere online a tezelor de doctorat 

se va realiza, prioritar, pe platforma Moodle a USM, dar pentru prevenirea problemelor de ordin 

tehnic, USM  va utiliza și o platformă de rezervă (ex.: Moodle, Zoom, Skype etc.). 

Art. 15. Susținerea online a tezelor de doctorat se realizează cu asigurarea garanțiilor generale 

prevăzute în Politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea 

acestora în cadrul sistemelor informaţionale gestionate de USM, aprobată prin decizia Senatului 

USM din 28.04.2015. 

Art. 16.   Susținerea online a tezei de doctorat  este efectuată din incinta USM în prezența obligatorie 

a  autorului de teză, a președintelui și secretarului Comisiei de doctorat, precum și, după caz, în regim 

online a acestora.   

Art.17. Școala doctorală va asigura prezența online a celorlalți membri ai Comisiei de doctorat, 

inclusiv a referenților oficiali,m precum și a tuturor persoanelor care doresc să participe la susținerea 

publică a tezei, utilizând instrumente de comunicare online 
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Art. 18.  Anunțul privind susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să ofere posibilitatea conectării 

de către orice persoană doritoare la sesiunea de susținere online. În acest sens anunțul privind 

susținerea publică va conține și o adresă de e-mail la care orice persoană interesată să participe la 

susținerea online să-și trimită datele de contact pentru a putea fi adăugată în lista participanților. 

Art. 19. Adresa web (linkul) la care poate fi urmărită susținerea publică va fi plasată prealabil pe 

pagina web a USM și transmisă ANACEC. 

Art.20. Autorul de teză  prezintă teza de doctorat și rezumatul ei, semnate și scanate, în format 

electronic  (pentru plasarea în Repozitoriul instituțional al USM) la Serviciul de dezvoltare a 

colecțiilor al Bibliotecii Centrale USM (BCU) și pentru depozitare în colecțiile speciale. Un exemplar 

al tezei și al rezumatului (semnate și scanate) vor fi expediate și la Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova (cu cel puțin 30 de zile până la data susținerii tezei).  

Art. 21. Doctorandul va expedia rezumatul tezei (semnat și scanat) la instituţiile de specialitate 

conform listei elaborată de Consiliul Şcolii Doctorale cu cel puțin 30 de zile până la data susținerii 

tezei.  

Art. 22. Referenţii oficiali au obligaţia să expedieze referatele de analiză, semnate personal și scanate, 

președintelui Comisiei de doctorat, autorului de disertație, în termen de cel puțin 15 zile calendaristice 

înainte de data susțineriii online a tezei de doctorat.  

Art. 23. Lista de prezență la ședința online de susținere a tezei de doctorat, prevăzută în dosarul de 

atestare depus la ANACEC, va fi înlocuită cu înregistrarea audiovideo a ședinței pe suport electronic 

sau cu o altă dovadă a participării online a membrilor Comisiei de doctorat la susținerea publică  tezei 

de doctorat. 

Art. 24. Susținerea online a tezei de doctorat va fi înregistrată audiovideo pe suport electronic și va fi 

inclusă în dosarul de atestare depus ulterior la ANACEC. Un exemplar se păstreaza la Școala 

doctorală. 

Art. 25. La susținerea publică online  autorul tezei, membrii comisiei de doctorat, alți participanți la 

susținerea tezei de doctorat îşi expun părerea asupra noutăţii, valorii ştiinţifice şi aplicative a tezei, 

perspectivele temei cercetate. Autorul tezei răspunde la obiecţiile/sugestiile făcute. Durata dezbaterii 

științifice este stabilită de comisia de doctorat.  

Art. 26. Votarea secretă a membrilor Comisiei de doctorat se realizează prin expedierea pe e-mail a 

buletinului de vot completat președintelui Comisiei de doctorat.  Anunțarea de către preşedintele 

Comisiei de doctorat a rezultatelor votării și a deciziei finale a Comisiei de doctorat se realizează în 

prezența online a tuturor membrilor Comisiei de doctorat și a altor participanți la ședința online. 

Art. 27.  În urma susținerii publice a tezei de doctorat în regim online, membrii Comisiei de Doctorat 

întocmesc Procesul-verbal conform modelului în vigoare, care este semnat de toți membrii comisiei. 

Varianta lui scanată este expediată de autorul tezei în adresa de e-mail a  Școlii doctorale și  a Biroului  

Studii Doctorale.   

Art. 28. La ANACEC dosarul solicitantului de titlu științific va fi pregatit în format printat, cu 

anexele electronice ce se impun. 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 29. Prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluării preliminare și a 

susținerii online  a tezei de doctorat se aplică în raport cu studenții-doctoranzi, admiși la studii după 

anul 2015, și care au finalizat integral planurile individuale de cercetare în perioada de restricții pentru 

adunările publice și manifestații.  

Art. 30. Prezenta Metodologie intră în vigoare din data aprobării de către Senatul USM și este adusă 

la cunoștință membrilor Școlilor doctorale și doctoranzilor de către directorii Școlilor doctorale. 

 

 

 

 



Anexa 1 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

DECLARAȚIE  

Subsemnat(ul/a) ____________________________________  

Școala Doctorală/Departamentul _____________________ 

Specialitatea  ________________________________________ 

declar că: 

1. Sunt de acord să prezint spre evaluarea preliminară în regim online teza de doctorat, în 

condițiile prevăzute în Metodologiei privind organizarea și desfășurarea evaluării preliminare și a 

susținerii online  a tezei de doctorat,  aprobată de Senatul USM la ................................. 2020. 

 

2. Dispun   /nu dispun     (a se sublinia sau bifa)    de posibilități tehnice (calculator cu 

cameră web/microfon/ conexiune la internet) pentru susținerea online a tezei de doctorat, prin 

platforma digitală (Moodle, Cisco Webex, Skip, Zoom etc.) și că nu există/există alte impedimente 

care ar face imposibilă susținerea online a tezei de doctorat. 

Condiții tehnice solicitate : 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

3. Mă angajez să testez platformele educaționale desemnate pentru organizarea și realizarea 

online a evaluării finale și să particip la exercițiile de simulare în perioada premergătoare evaluării 

finale.  

4. Mă angajez să anunț directorul Școlii doctorale despre orice modificare în situațiile 

declarate mai sus cu cel puțin o săptămâna înainte de data evaluîrii preliminare în cadrul 

Departamentului sau de data susținerii publice a tezei de doctorat.   

5. Am făcut cunoștință cu prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

evaluării preliminare și a susținerii online  a tezei de doctorat, aprobată de Senatul USM la 

............................ 2020. 

Prin prezenta declar, că sunt familiarizat (ă) cu prevederile Politica de securitate privind 

protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale 

gestionate de USM, aprobată prin decizia Senatului USM din 28.04.2015 și sunt de acord ca datele 

mele cu caracter personal, inclusiv imaginea și glasul, să fie prelucrate de către USM în contextul 

evaluării preliminare și susținerii publice a tezei de doctorat.  

Numele, prenumele _____________________ 

Data ___________________ 
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Anexa 2 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

DECLARAȚIE  

Subsemnat(ul/a) ____________________________________ ,autorul tezei de doctorat cu 

tema_____________________________________________________________________________

_________________________________, 

specialitatea_____________________________________________ 

/Membru al Comisiei de doctorat/Referent oficial (a se sublinia)  

declar că: 

1. Sunt de acord ca susținerea tezei de doctorat cu 

tema_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________, efectuată de 

_______________________________________________________________________ să fie 

organizată și desfășurată în regim online, conform Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea evaluării preliminare și a susținerii online  a tezei de doctorat, aprobată de Senatul 

USM la ............................ 2020. 

 

2.  Mă angajez să particip la testarea platformei educaționale selectată pentru organizarea și realizarea 

online a   

Numele, prenumele _____________________ 

Data ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 

 

Directorului Școlii doctorale /departamentului 

_____________________________________________ 

Dnei/Dlui ____________________________________            

gradul științific, titlul didactico-științific 

 

 

 

 

Notificare 

 

Subsemnatul (a)_______________________________, autorul tezei de 

doctorat___________________________________________________________________________

_________________________________ refuz evaluarea preliminară și susținerea disertației în regim 

online 

 

                                                                                

Semnătura_____________ 

 

Data___________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


