
ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE 

„ALEXANDRU CEL BUN”

METODOLOGIE 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

Aprobat
Rector (comandant) interimat 
colonel Gheorghe ŢURCANU 

I. PREVEDERI GENERALE
1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în Academia 
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA) au la bază prevederile 
Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014; Regulamentului 
privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014; Regulamentului instituţional de 
organizare şi funcţionare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III, din cadrul Şcolii 
doctorale a AMFA, aprobat prin Hotărârea Senatului AMFA din 17 noiembrie 2015.
2. Pentru anul universitar 2020-2021, AMFA organizează concurs de admitere la 
studiile superioare de doctorat pentru domeniile ştiinţifice precizate în Anexa 1.
3. Admiterea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se face în limita locurilor 
alocate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, pentru militarii prin contract şi 
angajaţii Armatei Naţionale a Republicii Moldova.
4. Admiterea pe locurile cu taxă se face în limita locurilor stabilite de către Şcoala 
doctorală autorizată provizoriu, cu informarea Ministerului Educaţiei al Republicii 
Moldova.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
5. Locurile alocate pentru admiterea la doctorat se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin 
afişare pe site-ul instituţiei.
6. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de doctorat 
numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din 
străinătate, conform legii.
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7. Doctoranzii exmatriculaţi până la finalizarea studiilor de doctorat au dreptul să 
participe la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim 
cu taxă.
8. Studiile superioare de doctorat se organizează cu frecvenţă redusă, cu o durată de 4 
ani.
9. Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul „Şcolii 
Doctorale” un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere de înscriere pe numele Rectorului AMFA (Anexa 2);
b) diplome de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare 

sau suplimente, în original şi copii;
c) lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un 

referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialităţii alese;
d) certificat de cunoaştere a unei limbi străine (engleza sau franceza) cu 

recunoaştere internaţională obţinut în ultimiii doi ani calendaristici (TOEFL 
sau alte certificate internaţionale recunoscute, standard minim-nivel B l) sau 
certificat de competenţă lingvistică obţinut la Centrul Lingvistic al AMFA;

e) extrasul din procesul-verbal al şedinţei catedrei sau recomandări a doi 
specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;

f) curriculum vitae;
g) copia buletinului de identitate;
h) copia carnetului de muncă;
i) 3 fotografii;
j) declaraţie pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc 

bugetar la studii de doctorat (Anexa 3).

DOSARELE DE ÎNSCRIERE INCOMPLETE NU VOR L UA TE ÎN CONSIDERARE!

IA. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

10. Concursul de admitere la doctorat se organizeaza la nivelul Şcolii doctorale pentru 
fiecare domeniu ştiinţific prevăzut în Anexa 1. Concursul se desfăşoară într-o manieră 
unitară pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de finanţare (de la buget sau cu taxă) 
şi constă din două probe: proba de competenţă lingvistică şi proba de specialitate.
11. Dacă un candidat este absolvent al unei facultăţi de limbi străine cu diplomă de 
licenţă sau a obţinut în ultimiii doi ani calendaristici un certificat de competenţă 
lingvistică cu recunoaştere internaţională (TOEFL sau alte certificate internaţionale 
recunoscute, standard minim-nivel Bl), proba de competenţă lingvistică nu este 
necesară.
12. Proba de competenţă lingvistică se susţine o singură dată în cadrul Centrului 
Lingvistic din cadrul AMFA. Pentru susţinerea probei se formează comisia de 
examinare alcătuite din cel puţin 3 membri, aprobată prin Ordinului Rectorului
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AMFA. In rezultatul susţinerii probei, candidaţii obţin un certificat de competenţă 
lingvistică, cu indicarea notei obţinute. Nota minimă de promovare este 8,00 (opt).
13. Au dreptul să se prezinte la proba de specialitate numai candidaţii care deţin 
certificat de competenţă lingvistică.
14. Pentru susţinerea probei de specialitate se formează la nivelul Şcolii doctorale 
comisii de examinare alcătuite din cel puţin 3 membri cu titlu ştiinţific în domeniu. 
Membrii comisiilor de examinare se aprobă prin Ordinului Rectorului AMFA.
15. Proba de specialitate constă din prezentarea şi susţinerea orală a unui referat 
ştiinţific, punând accent pe preocupările proprii de cercetare ştiinţifică, bibliografia 
studiate şi direcţia în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această 
prezentare este urmată de o discuţie cu membrii comisiei de admitere la studii 
superioare de doctorat.
16. Structura şi volumul referatului ştiinţific sunt stabilite de către Consiliul Şcolii 
Doctorale şi/sau conducătorul de doctorat.
17. Candidaţii sunt apreciaţi la proba de specialitate în funcţie de nivelul de pregătire 
şi informare în domeniu şi de capacitatea de a aborda probleme de cercetare specifice 
temei alese şi de a formula soluţii şi căi de rezolvare.
18. Fiecare dintre membrii comisiilor de examinare acordă fiecărui candidat câte o 
notă, de la 1 la 10.
19. Media obţinută la proba de specialitate este media aritmetică a notelor acordate de 
membrii comisiei de examinare.
20. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obţinută 
la proba de specialitate şi media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în 
considerare a anilor de studii de licenţă şi masterat.
21. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).
22. Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale se vor utiliza următoarele criterii: 
a) media obţinută la proba de specialitate; b) lucrările ştiinţifice publicate (brevete de 
invenţie); c) media generală a anilor de studii.
23. Pentru fiecare candidat se întocmeşte o fişă de examinare, după modelul din 
Anexa 4.
24. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la 
doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la Şcoala 
doctorală la nivelul căreia s-a organizat comisia de concurs.
25. Directorul Şcolii doctorale la care s-a depus contestaţia propune, iar Rectorul 
AMFA numeşte prin decizie, în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, o 
comisie de contestaţie pentru rezolvarea acesteia, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 
membri.
26. Comisia trebuie să rezolve contestaţia în termen de 24 de ore de la numire, să 
opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de admitere la 
doctorat şi să comunice candidatului rezultatul, în scris.

3



27. Un candidat poate fi înmatriculat la studii de doctorat numai în urma obţinerii 
avizului favorabil al Consiliului şcolii doctorale (Anexa 5).

IV. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI DE ADMITERE

28. Admiterea la studiile superioare de doctorat se organizează conform programului 
prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 1.Programul de desfăşurare al concursului de admitere

Activitatea Perioada de desfăşurare
A

înscrierea candidaţilor 16 septembrie -  02 octombrie 2020

Susţinerea probei de 
competenţă lingvistică

05 octombrie -  09 octombrie 2020

Susţinerea probei de 
specialitate

12 octombrie -  16 octombrie 2020

Validarea rezultatelor 
concursului şi înscrierea 
doctoranzilor

19 octombrie -  21 octombrie 2020

V. DISPOZIŢII FINALE

29.Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii superioare de doctorat şi 
înmatricularea candidaţilor se face prin Ordinul Rectorului AMFA.
30. Consiliul Ştiinţific al AMFA decide redistribuirea între Şcoli doctorale a 
eventualelor locuri neocupate.
31. Candidaţii declaraţi admişi au calitatea de studenţi-doctoranzi.
32. Cu fiecare student-doctorand se încheie Contractul de studii de doctorat, care este 
semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat, Directorul Şcolii Doctorale 
şi Rectorul AMFA.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii de 
doctorat pentru anul universitar 2020-2021 a fost aprobată prin Hotărîrea Senatului 
AMFA, proces -verbal nr. 12, din 04.09.2020.

Director al Şcolii Doctorale dr. conf. cercet. Marin BUTUC
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Anexa 1

DOMENIILE ŞTIINŢIFICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ 
STUDIILE DE DOCTORAT LA AMFA

Nr.
d/o Domeniul Ştiinţific

1 Ştiinţe sociale şi economice
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Anexa 2
Domnule Rector,

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________________
{numele, prenumele)

Rog să mi se permită participarea la concursul de admitere la studii superioare de doctorat la 
specialitatea ____________________________________________________________________________

(denumireadeplină a specialităţii)
în cadrul Şcolii doctorale _________________________________________________________________

Forma de instruire: cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă (se sublimează).

Studii superioare:

Licenţă:

Universitatea absolvită:___________________________________________________________

Facultatea __________________________________________________________________

Specializarea __________________________________________________________________

cu nota media generală ___________________________________________________________

Masterat:

Universitatea absolvită:__________________________________________________________

Facultatea ___________________________________________________________________

Specializarea/programul de studii_________________________________________________

cu nota media generală___________________________________________________________

Cunosc limba străină ___________________________________________________________

Data Semnătura

Directorul Şcolii Doctorale:________

Conducător ştiinţific: ___

Comandantului (rector) interimar AMFA, 
colonei Gheorghe ŢURCANU
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Anexa 3

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 

Şcoala doctorală

Declaraţie

Subsemnatul/a_____________________________________________________

candidat la concursul de admitere la studiile superioare de doctorat pe locurile 

bugetare, declar că nu sunt şi nu am fost înmatriculat la studii de doctorat, pe locuri 

bugetate, în cadrul AMFA sau alte instituţii organizatoare de studii superioare de 

doctorat.

Data Semnătura



Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Şcoala doctorală „Ştiinţe Militare si de Securitate”____________________________

Numele, prenumele candidatului:__________________________________________

Domeniul şi specialitatea de doctorat Ştiinţe sociale si economice: 581.01 „Artă 
militară” (582.01 „Securitate si apărare”)_____________________________

Studii cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă 
Buget/taxă

FIŞĂ DE EXAMINARE 
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

SESIUNEA Octombrie 2020

Anexa 4

Media generală a 
anilor de studii 

(licenţă şi masterat)

Media obţinută 
la proba de 
specialitate

Media 
generală de 
admitere Ia 

doctorat

Rezultatul 
concursului de 

admitere la doctorat 
(admis/respins)

Preşedintele comisiei: locotenent-colonel (r), dr., conf. univ. Igor SOFRONESCU,
prorector (lucru ştiinţific):
Secretarul comisiei: locotenent-colonel Vladimir RAETCHI, sef catedră artilerie;
Membri:
1. dr. hab. prof. univ. Veaceslav PERJU cercetător ştiinţific coordonator, centrul de studii 

stratregice de apărare si securitate;
2. dr. hab. conf. univ. Svetlana CEBOTARI (profesor universitar, catedra ştiinţe 

umanistice şi limbi străine),
3. dr. hab. prof, univ. Victor JUC, cercetător ştiinţific superior, centrul de studii stratregice 

de apărare şi securitate;
4. colonel (r), dr., conf. univ. Gheorghe MEREUTĂ (lector catedra artă militară);
5. locotenent-colonel (r) dr. conf. univ. Anatolie LEŞCU (lector catedra artă militară);
6. colonel (r), dr. Florian CÎRCIUMARU (UNAP, Romania).

Data
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Anexa 5

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Consiliul Şcolii Doctorale_______________________________________

Aviz
Privind candidatura doamnei/domnului_____________________________

la studii de doctorat în domeniul___________________________________

la specialitatea__________________________________________________

Denumirea referatului ştiinţific susţinut_____________________________

Dosarul cu actele necesare de participare la concursul de admitere şi cu rezultatele

obţinute a fost prezentat de către directorul Ş D _______________________________

în şedinţa Consiliului Şcolii Doctorale din data d e ___________________________

S-a constatat că dosarul este complet şi îndeplineşte condiţiile în vigoare.

Dosarul a fost aprobat pe baza votului deschis, astfel: “pro” _______ , “contra”

__________ , “abţinut” ________

/V

In consecinţă, dl/dna_________________ se înmatriculează la studii superioare de

doctorat la specialitatea_________________________________________________

Directorul Şcolii Doctorale_________

Membrii Consiliului Şcolii Doctorale:

1. _________________________________________

2._________________
3 ._______________________________

Data
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