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I. Dispoziţii generale
1. Finanţarea de la bugetul de stat a programelor de doctorat se realizează prin granturi doctorale
multianuale, pe o durată standard a studiilor superioare de doctorat de minimum 3 ani.
2. Grantul doctoral include bursa individuală şi costurile pentru programul de studii avansate şi
pentru programul de cercetare sau creaţie artistică.
3. Academia Militară „Alexandru cel Bun” prezintă un număr de proiecte ştiinţifice la competiţia
internă de participare la concurs de repartizare a granturilor doctorale, cu prezentarea
rezultatelor la Consiliul Ştiinţific al Academiei.
4. Competiţia proiectelor ştiinţifice se desfăşoară într-o primă etapă în cadrul Şcolii Doctorale şi
parteneriatul UNAP (România), urmată, la nivel naţional, de competiţia proiectelor ştiinţifice
pentru repartizarea granturilor doctorale între Şcoli doctorale, organizată de Ministerul
Educaţiei în perioada februarie-iunie, şi finalizează cu competiţia instituţională de repartizare a
granturilor doctorale între conducătorii de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale.
5. Proiecte ştiinţifice, cîştigătoare la competiţia internă a Academiei, urmează a fi scoase la
concurs realizat de Ministerul Educaţiei, respectîndu-se condiţia finanţării multianuale.
6. Numărul de granturi doctorale multianuale pentru studiile superioare de doctorat se aprobă de
Guvern.
II. Competiţia proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii Doctorale „Studii Militare şi de
Securitate”
7. Pentru selectarea proiectelor ştiinţifice care vor fi prezentate la competiţia naţională pentru
repartizarea granturilor doctorale, Şcoala doctorală „Studii Militare şi de Securitate”

organizează un concurs intern. La acest concurs pot participa cu unul sau mai multe proiecte
ştiinţifice, în funcţie de numărul studenţilor-doctoranzi aflaţi în coordonare, doar conducătorii
de doctorat care întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind
organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1007 din 10.12.2014.
8. Pentru participarea la concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii Doctorale „Studii Militare
şi de Securitate”, conducătorii de doctorat prezintă Consiliului Şcolii Doctorale propuneri de
proiecte şi dosarul, care va conţine următoarele informaţii:
a. curriculum vitae (Europass);
b. copia certificatului de abilitare;
c. lista lucrărilor ştiinţifice pentru ultimii 10 ani de activitate ştiinţifico-didactică;
d. lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii
proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea şi lista
temelor de cercetare pentru fiecare student-doctorand (vezi Formularul la);
e. lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctor susţinute, tematica tezei, anul înmatriculării şi
anul susţinerii (vezi Formularul lb);
f. lista şi numărul de granturi doctorale solicitate (vezi Formularul 2);
g. 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 (vezi Formularul 3); proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de
cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.
9. În urma evaluării capacităţii instituţionale; a rezultatelor concursului; a calităţii propunerilor de
proiecte şi disponibilităţii conducătorului de doctorat de a coordona numărul de teze solicitate;
a corespondenţei dintre propunerile de proiecte şi aria de interes ştiinţific al conducătorului,
reflectată în lista publicaţiilor ştiinţifice; a ratei de susţinere a tezelor de doctorat per conducător
şi în acord cu strategia de cercetare a instituţiei, Consiliul ştiinţific a Şcolii Doctorale „Studii
Militare şi de Securitate” decide numărul de granturi doctorale solicitate în baza propunerilor de
proiecte cu care se va înscrie la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice între Şcolile
doctorale pentru repartizarea granturi lor doctorale. Decizia şi argumentele privind numărul de
granturi solicitate vor fi înregistrate într-o Notă de fundamentare de maximum 3 pagini.
III. Modalitatea de repartizare a granturilor doctorale în cadrul Şcolii Doctorale „Studii
Militare şi de Securitate” şi de participare la competiţia naţională
10. În cadrul Şcolii Doctorale „Studii Militare şi de Securitate” granturile doctorale sunt repartizate
de către Consiliul Şcolii Doctorale în funcţie de:
- numărul conducătorilor de doctorat pe programe de doctorat;
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- numărul de granturi doctorale solicitate de către conducătorii de doctorat;
- numărul de teze de doctor susţinute pe perioada conducerii de doctorat;
- numărul de doctoranzi aflaţi în prezent în coordonare;
- compatibilitatea dintre tematica propusă de către fiecare conducător de doctorat şi
specialitatea la care a fost abilitat cu dreptul de conducător de doctorat;
- realizările ştiinţifice ale conducătorului de doctorat pentru ultimii 5 ani, în special:
 participare la realizarea de proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale;
 publicarea a cel puţin 5 lucrări ştiinţifice în ultimii 5 ani, din care minim 3 articole
publicate în reviste ştiinţifice recunoscute la nivel naţional/internaţional.
11. În vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale, Şcoala Doctorală „Studii Militare şi de Securitate” va trimite la
Ministerul Educaţiei propunerile de proiecte care vor conţine obligatoriu informaţii privind:
a.

numărul total de granturi doctorale solicitate de Şcoala doctorală, repartizarea acestora pe
domenii ştiinţifice în funcţie de tipul de doctorat şi de forma de organizare a studiilor
superioare de doctorat (vezi Formularul 4);

b.

lista unică de granturi doctorale solicitate de instituţie (vezi Formularul 2);

c.

nota de fundamentare pentru granturile solicitate;

d.

dosarele conducătorilor de doctorat, conţinînd informaţiile specificate în felul următor:
- pagina de titlu a dosarului va fi redactată conform Formularului 5;
- ordinea plasării informaţiilor cuprinse în dosarul instituţiei va corespunde celei indicate la
pct. 11, iar ordinea plasării informaţiilor în dosarele conducătorilor de doctorat va corespunde
celei indicate în pct. 8 al acestei Metodologii.

12. Conducătorii de doctorat vor fi admişi la competiţia proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea
granturilor doctorale numai în rezultatul confirmării disponibilităţii de coordonare a tezelor de
doctorat, ca urmare a procesului de validare a dosarelor de participare, prin care se va verifica
atît gradul de corespundere a dosarului, proiectului/telor ştiinţific/e rigorilor înaintate, cît şi:
a.

deţinerea şi valabilitatea certificatului de abilitare;

b.

numărul de doctoranzi aflaţi în coordonare;

c.

corespondenţa dintre tema de doctorat şi programele de doctorat ale Şcolilor doctorale, precum
şi domeniul pentru care conducătorul de doctorat a fost abilitat;

d.

corespondenţa dintre propunerile de proiecte şi aria de interes ştiinţific al conducătorului de
doctorat, reflectat în lista lucrărilor ştiinţifice.

13. Granturile doctorale obţinute prin competiţie se repartizează instituţiilor care organizează
Şcolile doctorale, acestea avînd obligaţia de a le pune integral la dispoziţia directorului Şcolii
Doctorale, după reţinerea unei cote de regie de cel mult 20% din cuantumul total al sumei
alocate.
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IV. Dispoziţii finale
14. In condiţiile prelungirii programului de doctorat, conducătorul de doctorat şi Şcoala doctorală
pot propune finanţarea în continuare a grantului doctoral din mijloace proprii.
15. Metodologia instituţională de repartizare a granturilor doctorale în cadrul Şcolii/lor doctorale
este elaborată de către Consiliul Şcolii Doctorale „Studii Militare şi de Securitate”, aprobată de
către Senatul Academiei şi publicată pe pagina WEB a Academiei cu două săptămîni înainte de
anunţarea concursului intern al proiectelor ştiinţifice.

Formular 1
a. Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data
depunerii proiectului
Nr.
crt.

Nume, prenume
conducător de
doctorat

Nume, prenume
student-doctorand

Anul
înmatriculării

Tema de cercetare şi
specialitatea

Forma de studii (cu
frecvenţă/ frecvenţă
redusă)

b. Lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctorat susţinute
Nr.
crt.

Nume, prenume
conducător de
doctorat

Nume, prenume
student-doctorand

Anul susţinerii
Anul
înmatriculării

Tema tezei de doctorat

Formular 2
Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate
Nr.
crt.

Domeniu ştiinţific

Program de doctorat

Nume, prenume
conducător de doctorat
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Titlu proiect

Formular 3
Propunere de proiect/e ştiinţific/e
Şcoală doctorală _________________________________________________
1.1.
2.1.
2.2.

Nume, prenume conducător de doctorat
Nume prenume conducător de doctorat în cotutelă
Domeniul

ştiinţific,

specialitatea

pentru

Dacă e cazul

care

conducătorul de doctorat în cotutelă a obţinut
dreptul de coordonare a tezelor de doctorat
2.3.

Instituţie organizatoare de studii de doctorat în
cotutelă
Titlul proiect ştiinţific

3.1.

Rezumatul proiectului ştiinţific
(aprox. 1000 - 1500 caractere), care să includă:
a. durata proiectului;
b. importanţa şi relevanţa temei;
c. obiectivele generale;
d. obiectivul specific;
e. rezultatele scontate.

Formular 4
Granturi doctorale solicitate (în cifre)
Instituţia de învăţămînt superior ____________________________________________________
Consorţiul/parteneriatul ___________________________________________________________
Nr.
crt.

Domeniu
ştiinţific

Cifru,
specialitate

Perioadă de
studiu (anii)

Total
granturi

Inclusiv
Doctorat ştiinţific

Doctorat profesional

Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă
redusă
redusă
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Formular 5
Pagina de titlu a dosarelor
Instituţia de învăţămînt superior ____________________________________________________
Consorţiul/parteneriatul ___________________________________________________________
Şcoala doctorală ________________________________________________________________
Conducătorul de doctorat __________________________________________________________
Domeniul ştiinţific, specialitatea(-tăţile) ______________________________________________
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