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Acronime utilizate: CNAA - Consiliul Naţional pen-

tru Acreditare și Atestare; CSȘDT – Consiliul Suprem 

pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică; IDSI – In-

stitutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al 

AȘM; OSȘI – organizaţie din sfera știinţei și inovării; 

IOD – instituţie organizatoare de doctorat; UPC – uni-

tate primară de cercetare; SȘP – seminar știinţi% c de 

pro% l; RȘP – revistă știinţi% că de pro% l; CȘS – consiliu 

știinţi% c specializat; CED – comisie de experţi în dome-

niu a CNAA; CD – conducător de doctorat; ȘD – școală 

doctorală; CDI – cercetare – dezvoltare – inovare; IBN – 

Instrument Bibliometric Naţional.

6. Programele de studii de doctorat 

6.1. Conţinutul academic al programelor doc-

torale. După cum s-a mai a$ rmat, o caracteristică 
esenţială a educaţiei doctorale o constituie faptul 
că aceasta se prezintă ca $ ind un proces de învăţa-
re-cercetare, constituită din două componente – un 
proces de învăţare, aprofundare și extindere a cunoș-
tinţelor și unul de cercetare și aprofundare a cunoș-
tinţelor prin cercetare, procesare de noi cunoștinţe. 
Programele de doctorat se alcătuiesc în conformitate 
cu strategiile, misiunile și pro$ lurile IOD.

Procesul de avansare în învăţătură cuprinde stu-
dii aprofundate în domeniul specializării, efectuate 
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în mare parte de sine stătător de către doctorand, 
sub supravegherea conducătorului de doctorat, și 
cursuri interdisciplinare, auxiliare, despre care se va 
vorbi mai jos.

Programele doctorale sunt elaborate de IOD, 
în conformitate cu condiţiile și criteriile stipulate 
în Legea învăţământului (Codul educaţiei). Pentru a 
asigura calitatea scontată, programele studiilor de 
doctorat trebuie acreditate. La aprecierea lor trebu-
ie să participe savanţi din afara instituţiei respecti-
ve, precum și din străinătate. 

6.2. Studierea în profunzime a obiectului. In-
vestigaţiile știinţi# ce se efectuează în profunzime, 
numai astfel se poate contribui esenţial la crearea 
de noi cunoștinţe, de aceea în studiile de doctorat 
se prevede o specializare îngustă, avansată. No-
menclatorul de specialităţi știinţi# ce al RM prevede 
399 de specializări. La data de 1.09.2013 se efectu-
au studii prin doctorat la 201 dintre acestea. Dese-
ori însă temele de mare actualitate în cercetare se 
găsesc la con$ uenţa câtorva domenii, astfel încât 
la rezolvarea problemei știinţi# ce trebuie să se facă 
uz de cunoștinţe din mai multe ramuri ale știinţei, 
să se apeleze la cele mai diverse laturi ale gândirii 
știinţi# ce. 

6.3. Studiile interdisciplinare. O specializare 
îngustă și rigidă are însă un randament de scurtă 
durată, pe când în viaţă se cere o specializare de lun-
gă durată, adaptată la necesităţile știinţei, culturii și 
economiei. Studiile doctorale urmează să satisfacă 
necesităţile unei pieţe a muncii mai largi decât a 
celei academice. De aceea, în strategiile și politicile 
lor, IOD trebuie să-și asume responsabilitatea pen-
tru ca programele doctorale și cele de antrenament 
în cercetare să # e în consens cu provocările timpu-
lui, să includă oportunităţi de studiu ce ţin de locul 
de muncă al viitorului specialist. De la bun început, 
IOD trebuie să-și plani# ce o diversitate de opţiuni, 
să creeze structuri inovative și să includă antrena-
mente interdisciplinare, să-i dezvolte doctorandu-
lui deprinderi transferabile, încât specializarea să 
# e una $ exibilă, pentru a da  posibilitate viitorului 
specialist să se adapteze la mai multe profesii sau 
cerinţe impuse de dinamica sporită a necesităţilor 
societăţii. 

În ultimul timp, în lume s-a produs o schimbare 
semni# cativă de accent în ceea ce privește studiile 

doctorale, de la specializarea îngustă la cea poliva-
lentă, importanţa diversităţilor # ind una crucială 
[23]. Multi-, inter- și trans- disciplinaritatea au de-
venit trăsături de bază ale cercetării și gândirii știin-
ţi# ce actuale, care au îmbunătăţit substanţial cali-
tatea pregătirii cadrelor știinţi# ce. Multilateralitatea 
în instruire conduce la viziuni globale și de sistem, 
încurajează utilizarea metodelor de investigaţie din 
alte domenii (exploatându-le părţile bune și asigu-
rându-le circularea), dezvoltă capacităţile creatoare 
ale omului. Totodată, multilateralitatea prezintă un 
mijloc e# cient de a# rmare profesională a doctoran-
dului, de adaptabilitate și mobilitate, de trecere de 
la o activitate (specialitate) la alta, înmulţind astfel 
opţiunile acestuia de a se înscrie în câmpul muncii 
și de a-și croi conștient un drum în viaţă. În conse-
cinţă, ea conduce la o ameliorare a condiţiilor de 
trai și de lucru, la sporirea avuţiei materiale și spi-
rituale, lucruri care garantează dezvoltarea liberă 
și a# rmarea plenară a personalităţii umane și, prin 
aceasta, asigură satisfacerea în condiţii superioare 
a intereselor și cerinţelor generale ale societăţii. 
Multilateralitatea în pregătirea cadrelor știinţi# ce 
este văzută azi ca un garant al progresului material 
și spiritual al civilizaţiei, de aceea, această idee adi-
ţionează tot mai multe sisteme naţionale de învăţă-
mânt doctoral [32, 45, 48].  

6.4. Curs de documentare. Lucrul asupra tezei 
de doctorat înseamnă o intensă cercetare docu-
mentară prealabilă, abilitatea de a selecta elemen-
tele valoroase și utile de cele vechi și depășite ale 
informaţiei și asimilarea operativă a acestora, se-
lecţia informaţiei # ind tot atât de importantă ca și 
cunoașterea propriu-zisă. De aceea trebuie să li se 
ţină doctoranzilor un curs de biblioteconomie, de 
documentare, de # șare a literaturii, ideilor... Tot de 
aici vine și cerinţa ca un exemplar al tezei examinate  
la CNAA să # e depus obligatoriu la Biblioteca Naţio-
nală. Pentru a familiariza comunitatea știinţi# că din 
republică cu structura și abordarea metodologică a 
tezelor de doctorat elaborate în alte state, CNAA a# -
șează pe site-ul său versiunea electronică a tezelor 
susţinute peste hotare. Ulterior IBN ar putea depozi-
ta și tezele de doctorat, dar și cele de masterat.

6.5. Cunoașterea unei limbi de circulaţie uni-

versală. Randamentul funcţionării unei comunităţi 
știinţi# ce este determinat în mare măsură de nivelul 



| 83 

de comunicare a membrilor acesteia. De aceea, un 
element obligatoriu pentru viitorii cercetători știin-
ţi� ci este cunoașterea unei (unor) limbi de circulaţie 
universală și menţinerea cunoașterii acesteia în ac-
tualitate.

6.6. Istoria și metodologia știinţelor. Randa-
mentul cercetării depinde mult de instrumentele și 
metodele de cercetare utilizate; în știinţă, la fel ca și 
în alte domenii, se cere maximum de rezultat cu mi-
nimum de consumuri. Însă în știinţă instrumentele 
și metodele de cercetare sunt mult mai complexe, 
de aceea în cadrul studiilor de doctorat acestora 
li se atrage o atenţie aparte. Doctorandul se vede 
obligat să însușească cele mai moderne instrumen-
te și metode de cercetare, pentru a-și pune în ordi-
ne ideile, pentru a obţine abilităţi de a rezolva și a 
formula probleme, a arunca o privire de ansamblu 
asupra lor, a rezolva probleme prin cele mai diverse 
și mai moderne metode, a interpola și extrapola cu-
noștinţele, a le lărgi spre alte cazuri sau situaţii sau 
a le adânci spre elucidarea cauzală a unor situaţii 
sau cazuri cunoscute, a transfera învăţămintele și 
metodele dintr-un domeniu știinţi� c în altele, a face 
o analiză spectrală și hologra� că a rezultatelor, a 
reproduce sau simula procese/situaţii prin modele 
experimentale sau matematice.  

6.7. Utilizarea metodelor matematice. Cerce-
tarea în știinţa modernă cere și o solidă formaţie 
teoretică în domeniul matematicii. Rezultatele cer-
cetării, oricare ar �  domeniul, nu pot �  evaluate co-
rect și puse în valoare decât cu ajutorul metodelor 
matematice corespunzătoare. Argumentele expri-
mate în cifre totdeauna devin mai ponderabile, mai 
credibile. În plus,  matematica permite a efectua 
cercetări teoretice relativ ieftine în toate domenii-
le știinţei. Prin intermediul modelelor matematice 
poate �  simulat comportamentul celor mai so� sti-
cate sisteme. Prin crearea de modele matematice 
(intelectuale) ale fenomenelor reale, știinţa poate 
să le înţeleagă pe acestea, să le stăpânească, apoi să 
le convertească în mijloace de ampli� care a puteri-
lor (� zice și intelectuale) omenești. Utilizarea pe larg 
a matematicii în alte domenii ale știinţei le deschi-
de acestora orizonturi noi, un exemplu elocvent în 
acest sens � ind � zica. Progresând cu ajutorul mate-
maticii, celelalte știinţe, la rândul lor, impulsionează 
dezvoltarea matematicii. 

6.8. Cunoașterea calculatorului. Doctorandul, 
de asemenea, trebuie să însușească bine calculato-
rul. Acest instrument a produs o revoluţie în munca 
intelectuală a cercetării, în primul rând, prin capacita-
tea nelimitată de a informa, de a depozita și prelucra 
o cantitatea enormă de informaţie în timp restrâns. 
Calculatorul a extins cu mult câmpul problemelor 
rezolvabile, ajută la automatizarea experienţelor, la 
culegerea, depozitarea și prelucrarea rapidă a infor-
maţiei și prezentarea acesteia în cele mai variate for-
me. Calculatorul a preluat sarcinile ingrate ale rutinei 
și repetiţiilor, eliberând prin aceasta mult timp pen-
tru creaţie; el permite simularea celor mai complexe 
sisteme și fenomene, optimizarea soluţiilor, asigură 
unitatea gestiunii și a adoptării  deciziilor, facilitează 
comunicarea la distanţă cu alţi cercetători. 

6.9. Cunoașterea știinţei managementului. 
Doctorandul trebuie să însușească și știinţa gestiu-
nii, deoarece nimic în societate nu funcţionează fără 
gestiune. Astăzi unitatea de bază a știinţei devine 
proiectul, proiectul are titlu, obiect și deviz, la care 
se atașează un desen, o schiţă, un plan de acţiune 
ce indică � ecare pas care trebuie de făcut. Chiar și 
o idee, ca să circule, are nevoie de o regizare ce ţine 
de legile marketingului. În știinţa și economia de azi 
este preferat specialistul în domeniu său, dar care are 
și o pregătire managerială, randamentul acestuia � -
ind  mai mare. Decalajul UE faţă de SUA în materie 
economică se datorează de� cienţelor de organizare, 
precum și însușirii insu� ciente a principiilor știinţi� ce 
ale managementului modern. În SUA s-a conștienti-
zat demult faptul că numai o gestiune bună poate 
garanta progresul societăţi, în această ţară gestiu-
nea merge mână în mână cu știinţa – se editează un 
mare volum de  literatură știinţi� că privind subiectul 
managerial, metodologia gestiunii � ind vastă, de la 
studiile experimentale directe până la simularea fe-
nomenelor și modelarea matematică. Managemen-
tul în doctorat se studiază la concret, la locul unde se 
aplică (orientându-se către viitorul loc de muncă al 
doctorandului): instituţie știinţi� că, guvern, armată 
etc., gestiunea e interdisciplinară. Orice proiect nu 
poate �  realizat fără consum de bani, de aceea doc-
torandul trebuie să � e instruit cum să alcătuiască un 
deviz de cheltuieli pentru a obţine un rezultat maxim 
cu consumuri minime, lucruri foarte însemnate în 
condiţii de concurenţă. 
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6.10. Organizarea studiilor doctorale con-

form modulelor. Urmând principiul funcţionali-
tăţii, cunoștinţele trebuie să � e predate conform 
modulelor, lucru care permite să � e folosite ace-
leași module în diferite combinaţii pentru a obţi-
ne tipul de profesie căruia i se acordă predilecție. 
Nu există profesii tipizate și bine de� nite, ci roluri 
individualizate și complexe. De aceea IOD trebuie 
să dispună de programe de învăţare individuală și 
abordare interdisciplinară. Planurile de învăţământ 

și programele analitice a studiilor doctorale sunt, în 

fond, liste de module ale doctorandului, compuse 

din cursuri aprofundate, cursuri generale, auxiliare, 

interdisciplinare, lectură, experienţe, lucrări de la-

borator, ateliere de lucru, participare la seminare și 

conferinţe știinţi� ce (la care capătă curajul de a-și 

susţine ideile) și alte activităţi, toate având în vizor 

viitorul loc de muncă al doctorandului. Este la lati-

tudinea conducătorului de doctorat să stabilească 

parcursul modulelor, reieșind din cerinţele sociale 

și ţinând cont de doleanţele, vocaţia și capacităţile 

doctorandului. Oricare combinaţie de module este 

în fond un itinerar interdisciplinar.

6.11. Elaborarea tezei de doctorat. Cea mai 

importantă etapă în procesul de pregătire și de 

cali� care a oamenilor de știinţă este aprofundarea 

cunoștinţelor prin cercetare, elaborarea și susţine-

rea publică a tezei de doctorat. Susţinerea tezei de 

doctorat prezintă testul principal al evaluării activi-

tăţii știinţi� ce a pretendentului la grad știinţi� c. Ce-

lor care trec cu succes acest test li se conferă grad 

știinţi� c și li se eliberează un certi� cat de cali� care – 

diplomă de doctor / doctor habilitat într-un anumit 

domeniu, document care garantează aptitudinile 

de cercetător știinţi� c ale deţinătorului, sporind ast-

fel poziţia acestuia pe piaţa muncii și în societate. 

Tema tezei de doctorat se stabilește de către 

conducătorul de doctorat împreună cu autorul cer-

cetării. Obligatoriu ea trebuie să ţină de domeniul 

de pregătire universitară a pretendentului la grad 

știinţi� c sau de unul a! at la intersecţie cu acesta, 

să se încadreze în domeniul de doctorat la care IOD 

este abilitată, să � e corelată cu direcţiile prioritare 

de cercetare-dezvoltare ale ţării și cu tendinţele ști-

inţei mondiale, să răspundă la necesitățile societăţii. 

Tema trebuie să concorde cu scopul organizaţiei și 

cu capacităţile creative ale doctorandului. Ea poate 

să prevadă o investigare separată sau să facă parte 

dintr-o cercetare mai amplă, dar în mod obligatoriu 

trebuie să � e ancorată în real și în realizabil, să aibă 

termen de executare � xat, să dezvolte doctorandu-

lui o psihologie de autonomie, de încurajare și de 

încredere în forţele proprii. Doctorandul trebuie să 

� e motivat serios pentru a studia această temă, iar 

lucrul asupra tezei să devină pentru el o întreprin-

dere pasionantă și de mare tensiune emoţională. 

Tema tezei de doctorat trebuie să � e aprobată de  

consiliul știinţi� c / senatul universitar al IOD și în-

registrată la CNAA. Titlul ei urmează să � e formu-

lat concis, scurt, clar și fără ambiguităţi, să re! ecte 

exact și complet conţinutul, ideea, sensul și relevan-

ţa investigaţiilor care trebuie efectuate, să cuprindă 

și câteva cuvinte-cheie, ca să poată �  prelucrat în 

bazele de date știinţi� ce. 

Activitatea de elaborare și de redactare nemijlo-

cită a tezei (și a autoreferatului) este o continuare 

� rească a activităţii de cercetare și de documenta-

re autentică întreprinse în prealabil de către pre-

tendentul la un grad știinţi� c pe parcursul unui șir 

întreg de ani. Cercetările efectuate și sintetizate în 

teza de doctorat sunt subordonate cerinţei de di-

seminare a rezultatelor teoretice și practice în pu-

blicaţii de prestigiu naţionale și internaţionale (în 

formă de articole știinţi� ce, brevete, softuri…) și de 

aprobare a acestora la prestigioase conferinţe ști-

inţi� ce naţionale și internaţionale. Conţinutul tezei 

(autoreferatului) trebuie să corespundă întocmai 

celui al lucrărilor știinţi� ce publicate, în baza cărora 

aceasta este scrisă. Teza se scrie în conformitate cu 

anumite standarde știinţi� ce, care cer să � e formu-

lată problema, subliniată actualitatea temei, preci-

zată baza teoretică și empirică a cercetării, indicate 

concepţiile, ipotezele și ideile ce stau la baza cerce-

tării, suportul știinţi� c și metodologic, principiile, 

metodele și tehnicile de investigaţie utilizate, sur-

sele de informare folosite, însemnătatea știinţi� că și 

practică a rezultatelor obţinute, gradul de validitate 

și de implementare a acestora, concluzii și dezvol-

tări ulterioare. 

Teza de doctor trebuie să conţină elemente de 

creaţie, să ofere o soluţie inedită a unei probleme 

știinţi� ce actuale de reală importanţă pentru o anu-

mită arie de cunoștinţe sau a unei probleme apli-

cative însemnate, să conţină rezultate teoretice și/

sau practice noi de nivel naţional și mondial, de o 

relevantă valoare știinţi� că, să aducă contribuţii ori-
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ginale la suma de cunoștinţe din domeniul știinţi� c 
respectiv, să conţină idei generatoare de noi cunoș-
tinţe. Teza de doctor habilitat trebuie să prezinte so-
luţia unei probleme știinţi� ce de mare importanţă, 
să conţină rezultate principial noi, originale, pentru 
știinţă și practică, deschizătoare de direcţii, rezulta-
te care să fundamenteze soluţii globale, să contri-
buie la progresul tehnologic, să conţină concepţii, 
teorii, legi, idei noi, mai cuprinzătoare, care circulă, 
dovedite prin citări pe scară largă, să prezică feno-
mene noi.

6.12. Cerinţele de bază faţă de o teză de doc-

tor în știinţe. Pentru stabilirea cali� cativului ce va 
�  acordat pretendentului la grad știinţi� c, experţii 
dau note la un șir întreg de elemente caracteristi-
ce ale tezei: motivaţia cercetării; alegerea temei 
de studiu, actualitatea și însemnătatea acesteia 
pentru domeniul respectiv; formularea problemei 
și alegerea căii de soluţionare a ei; cunoașterea și 
prezentarea adecvată a realizărilor la zi în domeniul 
de cercetare (nivelul de cunoaștere a literaturii din 
domeniu, capacitatea pretendentului de a selecta 
cele mai relevante surse bibliogra� ce și de a le ana-
liza prin prisma temei cercetate);  gradul de autono-
mie faţă de sursele bibliogra� ce (prelucrarea critică 
a acestora, formularea propriului punct de vedere, 
enunţarea de  idei sau deschideri teoretice origi-
nale); stabilirea jaloanelor cercetării și claritatea 
obiectivelor știinţi� ce urmărite; relevanţa reperelor 
teoretice alese (fundamentarea teoretică a temei 
propuse, rigurozitatea și corectitudinea utilizării 
conceptelor, ideilor etc., nivelul de fundamentare a 
ipotezelor înaintate și gradul de validare a acesto-
ra); rigoarea și noutatea metodologiei de cercetare 
(reușita alegerii teoriilor, aparatajului experimental, 
subiecţilor experimentului – lot, eșantion, cazuri 
etc., algoritmilor, metodelor de prelucrare a datelor 
și de evaluare a rezultatelor cercetării…) și corela-
ţia acesteia cu obiectivele tezei; nivelul știinţi� c și 
gradul de complexitate și de interdisciplinaritate a 
cercetării; capacitatea de sinteză a autorului și ca-
litatea generalizărilor și sintezelor făcute; relevan-
ţa concluziilor și dezvoltărilor ulterioare; valoarea 
rezultatelor obţinute și capacitatea acestora de a 
genera noi cunoștinţe; contribuţia originală a auto-
rului la suma de cunoștinţe din domeniul respectiv; 
stilul și originalitatea în tratarea materialului vizat 

și gradul de coerenţă a conţinutului tezei; reușita 
structurării tezei pe capitole, subcapitole și para-
grafe, precum și cea a formulării concise și la obiect 
a titlurilor acestora; plenitudinea listei bibliogra� ce, 
corectitudinea citărilor; respectarea cu stricteţe a 
prevederilor actelor normative.

6.13. Cerinţele de bază faţă de un pretendent 

la gradul știinţi! c de doctor. Principalul rezultat 
al educaţiei doctorale este pregătirea unor cerce-
tători la stadiul incipient și contribuţia acestora 
adusă știinţei prin cercetări originale, recunoscute 
și diseminate în cadrul comunităţii știinţi� ce. În pe-
rioada studiilor, inclusiv cea a activităţii de cercetă-
tor, doctorandul trebuie să � e determinat de mo-
tivaţia interioară, cointeresat în lărgirea continuă 
a orizontului cunoașterii, în obţinerea unui întreg 
arsenal de cunoștinţe, competenţe și abilităţi de 
specialitate, care să-i deschidă orizonturi largi și de 
perspectivă în câmpul muncii. El trebuie să posede 
pe deplin termenii știinţei moderne, să � e conștient 
de primordialitatea experimentului și e� cacitatea 
calcului, să acumuleze întreg setul de experienţe, 
competenţe și deprinderi necesare la viitorul loc de 
muncă. 

De asemenea, pretendentul la gradul știinţi� c de 
doctor trebuie să posede un șir de calități remarca-
bile: 

- de lucrător onest și ordonat: să demonstreze or-
dine și exigenţă în activitate și în organizarea e� ci-
entă a timpului, perseverenţă în muncă pentru a-și 
atinge obiectivele propuse, punctualitate, compor-
tament etic, să slujească numai adevărului știinţi� c, 
să-și controleze gândurile și emoţiile, să manifeste 
toleranţă faţă de colegi, să dea dovadă de respon-
sabilitate; 

- de persoană care stăpânește mecanismele cu-
noașterii: de a înţelege comprehensiv, sistemic lite-
ratura de specialitate aferentă temei abordate, de a 
se orienta în % uxul enorm de informaţii și de a găsi 
și a alege informaţia veritabilă necesară, de a dis-
tinge esenţialul de neesenţial, ideile și problemele 
știinţi� ce importante din domeniu, de a clari� ca lu-
crurile ce nu se știu despre obiectul cercetat, de a 
însuși, înţelege, � xa, veri� ca și aplica cunoștinţele, 
metodele și  tehnicile de lucru, de a aplica instru-
mentele de autoevaluare, autocontrol și de corecţie 
prin feed-back a celor însușite;
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- de cercetător știinţi� c: de a face observaţii și 
a clasi� ca, de a argumenta și justi� ca, de a face le-
gături între diferite fenomene, de a utiliza cele mai 
avansate tehnici și metodologii de cercetare asoci-
ate domeniului, a utiliza cunoștinţe, metode și idei 
din alte discipline, de a combina și a extinde (inter-
pola, extrapola, transfera) cunoștinţele, de a gândi 
logic, abstract, de a-și forma o viziune de ansamblu 
asupra întregului, de a analiza critic cunoștinţele și 
ideile acumulate în domeniu, de a stabili corelaţii 
dintre cauză și efect, de a da dovadă de iniţiativă, 
imaginaţie și gândire creatoare, de a concepe și a 
efectua investigaţii de sine stătător (a formula și re-
zolva probleme, a înainta ipoteze de lucru pentru 
soluţionarea acestora și a le veri� ca, a stabili algo-
ritmi și mijloace de soluţionare, a veri� ca, analiza, 
evalua și generaliza rezultatele obţinute, a stabili 
cauzele primare ale fenomenelor, a trage concluzii 
și a face previziuni, de a �  gata să facă faţă noilor 
provocări ale știinţei, să intervină în natură, de a 
gândi liber și a avea îndrăzneala de a propune so-
luţii inedite, inovative, generatoare de noi cunoș-
tinţe, teoretice sau practice, care să contribuie la 
dezvoltarea economică, socială și culturală a ţării, 
la progresul cunoașterii, în contextul edi� cării unei 
societăţi bazate pe cunoaștere, de a anticipa și sin-
tetiza probleme complexe, de a formula rezultatele 
obţinute conform regulilor comunităţii știinţi� ce;

- de specialist într-un domeniu, dar care a însușit 
și deprinderi auxiliare necesare activităţii: de execu-
tare a anumitor lucrări manuale sau mecanice (ex-
perienţe în laborator, operaţii…), de aplicare a unor 
strategii prin combinare a alternativelor multiple 
(tehnici complementare, cercetări interdisciplina-
re etc.), de folosire a calculatorului (pentru calcu-
le, prelucrarea datelor, simularea unor fenomene, 
tehnoredactare, prezentarea ilustrativă a rezulta-
telor…), de management (de cunoaștere a aspec-
telor gestiunii în domeniu, de a organiza, plani� ca 
și elabora un proiect, un deviz de cheltuieli…), de 
conducere (de coordonare a unor proiecte, de mo-
tivare a altor persoane…), de  recepţionare (a unor 
rapoarte a specialiștilor, a prezentărilor colegilor, 
a opiniilor colegilor…), de comunicare (de a purta 
discuţii pe teme știinţi� ce, a expune rezultatele sau 
alte informaţii știinţi� ce în scris și verbal în câteva 
limbi…), de diseminare a cunoștinţelor acumulate/
dobândite (prin publicarea de articole, instruirea 

altora, implementarea rezultatelor știinţi� ce…), de 
a-și concorda activitatea cu necesităţile viitorului 
său loc de muncă.

Dat � ind faptul că randamentul societăţii depin-
de mult de modul în care oamenii comunică, doc-
torandul trebuie instruit cum să comunice cu alţi 
cercetători, cum să lucreze în echipă, să activeze în 
societate, într-un mediu multicultural. De aceea tre-
buie să i se creeze posibilitatea de a cunoaște per-
sonal cele mai importante � guri din domeniu, de a 
comunica cu alte sectoare de activitate în vederea 
stabilirii unor relaţii cu potenţialii angajatori.

7. Asigurarea calităţii cercetărilor efectuate 

de doctorand (a tezelor de doctorat)

Sistemul de CDI este unul speci� c, astfel încât 
aici ocupă un loc aparte evaluarea [49, 8], procedu-
ra care determină în ce măsură obiectivul stabilit a 
fost atins. Pentru a �  e� cientă, evaluarea rezultate-
lor în această sferă de activitate poate �  efectuată 
doar de persoane din același segment de activitate 
(din cadrul aceleiași instituţii sau a uneia de același 
pro� l din ţară ori din străinătate). Din această cauză, 
în sfera CDI, precum și în cea a învăţământului prin 
doctorat se folosesc metode și mijloace speci� ce de 
asigurare a calităţii. În cazul atestării cadrelor știinţi-
� ce și știinţi� co-didactice la diferite niveluri, o ches-
tiune de principiu o constituie faptul ca în calitate 
de experţi să � e admise numai persoane cu certi� -
cat de cali� care în domeniul de referinţă, superior 
celui solicitat de pretendent.  Un doctor în știinţe, 
de exemplu, nu este admis la aprecierea unei teze 
de doctor habilitat. Totodată,  atestarea se face în 
baza unor criterii (standarde) clare și bine de� nite, 
deoarece primează criteriile, nu expertul (pedago-
gul), ultimul doar aplică criteriile în cunoștinţă de 
cauză. La evaluarea rezultatelor știinţi� ce obţinute 
de doctoranzi participă un șir întreg de structuri. 
CNAA a depus multe eforturi pentru a pune pe pi-
cioare acest sistem, mai mult ca atât, a făcut tot ce 
este posibil ca să � m remarcați în lume [50].

7.1. Conducătorii de doctorat. Fiind un ciclu uni-
versitar deosebit, după cum am mai menţionat, stu-
diile doctorale necesită un control riguros, monitori-
zare. Supravegherea presupune un efort colectiv, cu 
responsabilităţi clare și bine determinate pentru IOD 
(și parteneri), supraveghetorul de bază și doctorand, 
legitimat printr-un contract transparent. Ţinând cont 
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de unicitatea � ecărui om ca creator, în doctorat se 
ia o atitudine diferenţiată faţă de cei care învaţă, ei 
au profesori individuali, îndrumători, „ca � ii de regi” 
(precum Macedon l-a avut pe Aristotel). În doctorat, 
rolul principal de supraveghere îl joacă conducăto-
rul de doctorat (CD), de la care se cere: să � e stăpân 

pe materia disciplinei pe care o împărtășește, să � e 
la curent cu rezultatele de ultimă oră, sensibil la ide-
ile noi, activ în cercetare (să dispună de lucrări știin-
ţi� ce valoroase în ultimii ani de activitate, ce ţin de 
arealul tematicii tezei doctorandului), să participe 
la conferinţe știinţi� ce naţionale și internaţionale. 
CD este strategul cercetării, călăuzește doctorandul 
prin labirintul necunoscutului, arătându-i drumul 
și ajutându-l să ocolească înfundăturile, el îl învaţă 
pe doctorand cum să-și organizeze munca, datele, 
cum să formuleze o problemă și cum să caute soluţia 
acesteia, cum să facă o analiză știinţi� că, să altoiască 
pe cunoștinţele posedate noile achiziţii ale știinţei, să 
integreze datele obţinute în reţeaua de legităţi care 
explică știinţi� c realitatea și permite să se acţioneze 
asupra ei, stabilește data certă pentru sfârșitul pro-
gramului de cercetare. (Doctoranzii prin cotutelă au 
doi conducători, unul din instituţia din ţară, altul din 
cea de peste hotare).

De la CD se mai cere să � e și un bun pedagog 

și psiholog, să dea dovadă de răbdare, toleranţă, 
putere de convingere. El este cel care educă și in-
struiește concomitent, determină regimul de lecţii, 
teme, colocvii și lucrări ale doctorandului. De la el 
se cere să comunice doctorandului informaţii clare, 
ordonatoare, argumentate, să știe cum să declanșe-
ze liberul elan al doctorandului, să-i aprindă imagi-
naţia și entuziasmul, să-l înveţe cum să acumuleze 
cunoștinţe atât sub aspect intelectual, cât și emotiv, 
cum să mărească capacitatea de asimilare a infor-
maţiei, să sporească motivaţia doctoranzilor de a în-
suși materialul și a efectua cercetările plani� cate, de 

a-și utiliza la maxim pro� lurile forte ale inteligenţei. 
El, de asemenea, trebuie să știe să plaseze datele pe 
care le obţine discipolul său pe terenul curiozităţii, 
să arate stările de nedeterminare pe care acestea le 
ridică, căci acolo unde există nedumerire, alterna-
tive, are loc și transmisie de informaţie. Scoaterea 
în evidenţă a confruntării dramatice a faptelor, a 
noutăţii, captează atenţia și interesul discipolului, 
determină un avânt stimulator, pro� lează vocaţii  și 
orientează  formaţii. 

Doctoratul trebuie să dezvolte și să promoveze 
un simţ mai pregnant al scopurilor personale, o rea-
lizare multiplă a persoanei. De aceea, CD trebuie să 
aibă grijă de dezvoltarea individuală a doctorandu-
lui. Aceasta înseamnă că el trebuie să-și cunoască 
discipolul, să-și edi� ce  relaţiile cu acesta pe o plat-
forma afectivă, de respect și încurajare a demnităţii 
umane, de încredere în puterea și chemarea proprie 
a discipolului, de sprijinire în opera de constituire 
a personalităţii acestuia, toate cele enumerate ser-
vind pentru discipol drept stimulent pentru a învăţa 
și a  asimila noi cunoștinţe și deprinderi. 

Conducătorii de doctorat servesc, de cele mai 
multe ori, drept modele pentru doctoranzi,  de ace-
ea ei trebuie să dea dovadă de o conduită exempla-
ră, etică, de un nivel de cultură superior, de elocven-
ţă în comunicare, să cultive discipolului sentimente 
de înaltă considerare la adresa știinţei și culturii. Tot-
odată, CD trebuie să � e ancorat în realitate, să nu � e 
indiferent faţă de problemele lumii în care trăiește, 
să-l trateze pe doctorand ca pe un coleg de breaslă, 
de conlucrare cu acesta depinzând mult și viitoarele 
sale cercetări. 

CD nu deţin monopolul asupra învăţării doctoran-
zilor, ei sunt, la rândul lor, supravegheaţi. Este o res-
ponsabilitate a IOD să asigure nu numai supraveghe-
rea CD, ci și dezvoltarea profesională a acestora, prin 
organizarea de cursuri de perfecţionare, schimburi de 
experienţă [51]. Pentru a consolida cultura suprave-
gherii în procesul de pregătire și atestare a cadrelor 
știinţi� ce, CNAA elaborează în permanenţă strategii 
de comunicare e� cientă cu IOD, cu CD (organizează 

consfătuiri, preconizează elaborarea unui ghid pen-

tru CD) și cu doctoranzii, elaborează sondaje [26, 27], 

utilizând pe larg în acest scop tehnologiile informaţi-
onale, obiectivul � nal � ind asigurarea calităţii în pro-
cesul de pregătire a cadrelor știinţi� ce [49, 50].  

7.2. Unitatea  primară de cercetare (UPC). Ve-
riga principală în procesarea de noi cunoștinţe și de 
pregătire a cadrelor știinţi� ce este UPC (laboratorul, 
catedra, grupul de creaţie…), în care activează con-
ducătorul de doctorat și în care doctorandul (post-
doctorandul) elaborează teza de doctorat. Acredita-
tă odată cu instituţia, UPC este cea care analizează 
și evaluează rezultatele știinţi� ce obţinute de doc-
torand (postdoctorand) la toate etapele și le reco-
mandă spre publicare sau spre susţinerea tezei.  
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7.3. Seminarele știinţi� ce de pro� l (SȘP). O 
verigă importantă în pregătirea și atestarea cadre-
lor știinţi� ce și știinţi� co-didactice în Republica 
Moldova o constituie reţeaua de SȘP, care activează 
în OSȘI, la specialităţi cuprinse în pro� lurile de cer-
cetare ale instituţiilor respective, la care acestea, cu 
predilecție, desfășoară o activitate de doctorat. Sar-
cinile SȘP rezidă în stabilirea în OSȘI a unui climat 
știinţi� c adecvat – de discutare liberă, transparentă, 
civilizată și constructivă a problemelor știinţi� ce, de 
excludere a monopolismului și a dublărilor în cer-
cetare. În cadrul SȘP se discută rezultatele curente 
din știinţă, precum și cele obţinute de cercetători 
și doctoranzi, tezele de doctorat în domeniu ce 
urmează a �  susţinute. Aici doctoranzii își cultivă  
deprinderile de a-și expune rezultatele cercetării în 
faţă unui auditoriu profesional, capătă încredere în 
propriile forţe.

7.4. Revistele știinţi� ce de pro� l (RȘP). Un rol 
aparte în atestarea cadrelor știinţi� ce și știinţi� co-
didactice le revin RȘP, acreditate de către CSȘDT și 
CNAA, în care își publică lucrările pretendenţii la 
grade știinţi� ce și la titluri știinţi� ce și știinţi� co-di-
dactice. RȘP au misiunea de a disemina rezultatele 
știinţi� ce de valoare obţinute de cercetători, de a 
selecta  și încuraja persoanele care manifestă o cer-
tă vocație pentru știinţă. De atitudinea RȘP faţă de 
materialele prezentate spre publicare depinde și ca-
litatea tezelor susţinute în Republica Moldova. Pen-
tru asigurarea calităţii articolelor știinţi� ce publica-
te, revistele sunt periodic acreditate după anumite 
criterii. În prezent, în RM există 77 de RȘP acreditate, 
clasi� cate pe categorii, conform calităţii articolelor 
publicate și a gradului de vizibilitate internaţională 
a acestora.

7.5. Consiliile știinţi� ce specializate (CȘS). 

Principala verigă în atestarea cadrelor știinţi� ce o 
constituie consiliile știinţi� ce specializate. Ele sunt 
instituite în cadrul OSȘI,  la specialităţile la care 
acestea desfășoară o activitate de doctorat, speci-
alităţi cuprinse în pro� lurile de cercetare ale insti-
tuţiei. În funcţia lor intră examinarea, evaluarea și 
asigurarea susţinerii publice a tezelor de doctorat, 
având sarcina de a garanta o bună calitate a tezelor 
susţinute și, prin aceasta, o înaltă cali� care a cadre-
lor știinţi� ce pregătite. Pentru a asigura o maximă 
obiectivitate în procesul de apreciere a tezelor, în 

componenţa CȘS, precum și în calitate de referenţi 
o� ciali se includ anumiți experţi din afara instituţi-
ei și din străinătate. În perioada anilor 2007-2013, 
bunăoară, la expertizarea tezelor de doctorat ela-
borate în Republica Moldova au participat 768 de 
experţi străini, din 15 ţări ale lumii, 268 în calitate 
de membri ai consiliilor știinţi� ce specializate și 500 
în calitate de referenţi o� ciali.

7.6. Instituţia de experţi a CNAA. O verigă în-
semnată în atestarea cadrelor știinţi� ce și știinţi� co-
didactice este instituţia de experţi, formată din  co-
misii de experţi în domeniu (în unele cazuri, create 
ad-hoc) și experţi con� denţiali, inclusiv din alte ţări. 
În sarcina acestora intră expertizarea dosarelor (cu 
materialele respective) ce vizează acordarea de gra-
de știinţi� ce, precum și recunoașterea și echivala-
rea celor obţinute peste hotare, acordarea titlurilor 
știinţi� ce și știinţi� co-didactice și formularea unor 
recomandări profesionale în baza cărora Comisia 
de atestare a CNAA să ia deciziile de rigoare privind 
conferirea gradelor și a titlurilor solicitate.  

7.7. Comisia de atestare a CNAA. Decizia � nală 
privind acordarea de grade știinţi� ce și titluri știinţi-
� ce și știinţi� co-didactice o adoptă Comisia de ates-
tare a CNAA, în baza dosarelor depuse la CNAA, a 
hotărârilor CȘS și a senatelor universitare / consiliilor 
știinţi� ce ale OSȘI și a recomandărilor date de CED.

8. Concluzii

Privite prin prisma politicilor UE în domeniu, cele 
mai importante probleme ale sistemului naţional 
CDI și ale celui de pregătire și atestare a cadrelor 
știinţi� ce și știinţi� co-didactice sunt: determinarea 
insu� cient de clară a domeniilor prioritare; dezvol-
tarea domeniilor știinţi� ce fără a se ţine cont cu 
precădere de priorităţile naţionale; � nanţarea rela-
tiv redusă; di� cultatea de a asigura o masă critică a 
unor parametri; cooperarea nesatisfăcătoare a insti-
tuţiilor pe plan naţional și internaţional; implicarea 
insu� cientă a sectorului privat în dezvoltarea știin-
ţei și în procesul de pregătire a cadrelor știinţi� ce 
prin doctorat și postdoctorat; trecerea cu vederea 
a unor principii latente care acţionează în societate, 
cum sunt principiul antropic, principiul feed-back 
ș.a.  În acest context, se impune: majorarea numă-
rului de doctoranzi, având în vederea necesitatea 
de  a asigura echilibrul domeniilor și corespunderea 
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numărului acestora necesităţilor economice și soci-
ale ale ţării; creșterea alocaţiilor pentru un docto-
rand și introducerea granturilor doctorale;  aproba-
rea cadrului legislativ pentru a concentra studiile în 
școli doctorale; antrenarea sectorului privat în pre-
gătirea cadrelor știinţi� ce; racordarea programelor 
de studii doctorale la cele europene.

Pentru a e� cientiza sistemul de pregătire a cadre-
lor știinţi� ce, ar �  mai indicat ca studiile doctorale să 
� e organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior (care au tradiţii și capacităţi de a conser-
va, transfera și genera cunoștinţe și deprinderi, de 
a asigura doctoranzilor un mediu cultural adecvat 
și condiţii de cazare; de asemenea, ele pot să in� u-
enţeze operativ  verigile inferioare ale învăţământu-
lui spre a le optimiza activitatea) – prin cooperare 
cu instituţiile de cercetare (veriga cea mai sensibilă 
la noutăţile academice, la cercetările prioritare ale 
știinţei naţionale și internaţionale), precum și cu 
diverși factori economici (această componentă a 
viitoarelor consorţii � ind mai sensibilă la cerinţele 
pieţei de muncă și având, totodată, menirea de a 
sprijini � nanciar învăţământul de calitate din ţară). 
Aceste schimbări ar urma să � e întreprinse în con-
textul studierii celor mai bune practici ale statelor 
dezvoltate, cum sunt SUA și ţările UE.
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REZUMAT

Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema 

fundamentală a știinţei în Republica Moldova 

(principii, criterii, standarde, date statistice, 

analize, omologări, opinii). Sunt abordate princi-
piile scrise și nescrise ce stau la baza dezvoltării du-
rabile a unei societăţi. Se analizează datele statistice 
ale Republicii Moldova în domeniul cercetării-dezvol-
tării-inovării și pregătirii și atestării cadrelor știinţi$ ce 
sub aspectul asigurării economiei republicii cu cadre și 
competenţe necesare, edi$ cării unei societăţi moder-
ne, informaţionale, bazate pe cunoaștere. Subiectul 
este tratat în contextul încadrării Republicii Moldova 
în Spaţiul European al Cercetării și Spaţiul European 
al Învăţământului Superior și interconectării acestor 
spaţii, prin utilizarea bunelor practici folosite în dome-
niu în UE și SUA, în mod special cele ce ţin de dezvolta-
rea școlilor doctorale, reieșind  din obiectivele politicii 
știinţi$ ce ale Republicii Moldova. 

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, studii docto-
rale, indicatori de evaluare, procesul Bologna, princi-
piile Salzburg, școli doctorale
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ABSTRACT

Sustainable development of society – the 

fundamental problem of Republic of Moldova’s 

science (principles, criteria, standards, statistics, 

analyses, approvals, opinions). The article addres-
ses the written and unwritten principles underlying 
the sustainable development of a society. It analy-
zes the statistical data of the Republic of Moldova in 
the � eld of research and development - innovation 
and training and attestation of the scienti� c sta�  
in terms of providing country’s economy with the 
necessary sta�  and skills, building a modern, infor-
mation and knowledge-based society. The subject 
is treated in the context of Moldova’s inclusion in 
the European Research Area and the European Hi-
gher Education Area and interconnection of these 
areas, using the best practices used in the � eld in 
the EU and the USA, especially those related to the 
development of doctoral schools, proceeding from 
the objectives of the scienti� c policy of the Repu-
blic of Moldova.

Keywords: Sustainable development, doctoral 
studies, evaluation indicators, Bologna process, Sal-
zburg principles, doctoral schools

РЕФЕРАТ 

Устойчивое развитие общества – фунда-

ментальная проблема науки Республики 

Молдова (принципы, критерии, стандарты, 

статистика, анализ, апробации, мнения). Рас-

сматриваются писанные и неписанные принци-
пы, лежащие в основе устойчивого развития об-
щества. Проводится анализ статистических дан-
ных Республики Молдова в области научных ис-
следований и инноваций, подготовки и аттеста-
ции научных кадров в плане обеспечения эконо-
мики республики необходимыми кадрами и на-
выками, построения современного информаци-
онного общества, основанного на знаниях. Во-
прос рассматривается в свете интеграции Респу-
блики Молдова в Европейское пространство на-
учных исследований и Европейское простран-
ство высшего образования, а также в контек-
сте взаимосвязи этих пространств путем приме-
нения лучших практик, используемых в данной 
области в ЕС и США, в частности, относящихся к 
развитию докторских школ, учитывая задачи на-
учной политики Республики Молдова. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, док-
торантура, оценочные показатели, Болонский 
процесс, Зальцбургские принципы, докторские 
школы


