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DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor actelor normative, precum:
· Codul Educației nr.152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015,

nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare;
· Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.2004 (republicat în Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art.131);
· Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin
· Hotărârea Guvernului nr. 499 din 29.05.2018;
· Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru

Cercetare si Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr. 196 din 28.02.2018;
· Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice, aprobată prin Hotărârea

Guvernului nr. 497 din 23.10.2019;
· Recomandările privind elaborarea și susținerea tezei de doctor habilitat/ lucrării de

sinteza (Aprobate prin Ordinul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare nr. 10-A din 25 februarie 2021);

· Cartei universitare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Art. 2 Regulamentul stabilește caracterul unitar al procesului de perfecționare a cadrelor de

înaltă calificare științifică și cadrul general de organizare și funcționare a postdoctoratului
în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (în continuare  ̶  AMTAP).

Art. 3 Regulamentul are ca obiectiv stabilirea unui cadru de referință pentru organizarea,
desfășurarea și finanțarea programelor de postdoctorat, precum și promovarea de
proceduri și principii pentru asigurarea calității în organizarea și desfășurarea acestora.

I. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT

Art. 4 Programele de postdoctorat se organizează în scopul realizării de cercetări științifice
fundamentale și aplicative avansate și finalizează cu susținerea tezei.

Art. 5  Programele de postdoctorat au ca obiectiv principal oferirea de oportunități suplimentare
în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare.

Art. 6  Programele de postdoctorat sunt destinate persoanelor care dețin titlul științific de doctor,
de regulă, titularilor AMTAP și care întrunesc condițiile prevăzute în articolul 8 al
prezentului Regulament.

Art. 7 Candidații la programele de postdoctorat din cadrul AMTAP urmează să întrunească
următoarele condiții:

a) să dispună de minim 1/3 din volumul cercetărilor pe tema tezei realizate. Evaluarea
volumului menționat se efectuează de către Consiliul Științific al AMTAP;

b) să aibă după susținerea tezei de doctorat publicate minim 10 lucrări științifice conexe
temei de cercetare, inclusiv: un articol de sinteza monoautor/monografie/capitol în
monografie academică colectiva; cel puțin 2 articole în revistele științifice internaționale
indexate în baze de date recunoscute pe plan mondial; cel puțin 2 lucrări în materialele
conferințelor științifice internaționale, precum și cel puțin 5 articole în revistele naționale
de specialitate de categoria A, B+ sau B, inclusiv în revista științifică AMTAP Studiul
artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică.

Art. 8  În domeniul artelor, 5 din lucrările științifice obligatorii, în cazul doctoratului profesional
și 2 din lucrările științifice obligatorii, în cazul doctoratului științific, pot fi echivalate cu
realizări artistice performante.
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II. ADMITEREA LA PROGRAMELE DE POSTDOCTORAT

Art. 9  Admiterea la programele de postdoctorat este autorizată prin decizia Consiliului Științific
în temeiul cererii solicitantului, depuse pe numele rectorului AMTAP, având avizul
pozitiv al unității primare de cercetare.

Art. 10 Pentru înscriere la concurs, candidatul la postdoctorat depune dosarul la Consiliul
Științific al AMTAP, care va conține:

· cererea candidatului;
· extras din procesul verbal al ședinței unității primare de cercetare;
· fisa de înscriere-tip în care se va menționa opțiunea pentru consultantul științific;
· proiectul cercetării, care va include planul individual de cercetare: tema de cercetare,

scopul și obiectivele stabilite, rezultatele scontate, indicatorii monitorizați, termenele de
prezentare a rapoartelor anuale, etapele de realizare a proiectului de cercetare și durata
programului de postdoctorat, inclusiv rezultatele preconizate, descrierea colaborării
naționale și internaționale;

· lista publicațiilor științifice, precum și copiile publicațiilor la tema cercetării editate în
perioada de după susținerea tezei de doctor;

· CV-ul;
· 2 foto 3,5 x 4,5 cm;
· copia diplomei de doctor în științe;
· copia buletinului de identitate și, eventual, a actelor de schimbare a numelui.

Art. 11 Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
· copia pașaportului național având termenul de valabilitate, cel puțin, un an de zile;
· candidații care și-au făcut studiile de doctorat în străinătate (cu excepția României) vor

prezenta traducerea diplomei legalizate notarial, precum și copia legalizată a certificatului
de recunoaștere și echivalare a acesteia de către autoritatea naționala abilitată pentru
confirmarea titlurilor științifice.

Art. 12 După depunerea dosarului la concurs se va exclude orice tip de modificare sau de
îmbunătățire a propunerii de proiect pentru perioada desfășurării concursului.

Art. 13 Dosarele care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.
Art. 14 Înmatricularea la programele de postdoctorat se face printr-un ordin emis de rectorul

AMTAP în baza deciziei ANCD de acordare a programului de postdoctorat. Persoana
înmatriculată la postdoctorat are calitatea de postdoctorand.

IV. DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT

Art. 15 Postdoctorandul poate beneficia (după caz) de un consultant științific, care se
remunerează în conformitate cu prevederile actelor normative ale AMTAP.

Art. 16 Consultantul științific de postdoctorat este nominalizat din rândul personalităților
internaționale recunoscute în domeniul în care activează și poate fi academician, membru
corespondent, profesor universitar, profesor cercetător, cu titlu științific de doctor
habilitat.

Art. 17 Persoana înmatriculată la postdoctorat din contul bugetului de stat este suspendată din
serviciu, în baza ordinului de înmatriculare, cu păstrarea locului de muncă în perioada
studiilor de postdoctorat.

Art. 18 Consiliul științific al AMTAP, în termen de o lună după decizia de înmatriculare,
confirmă consultantul științific și aprobă planul individual de cercetare al
postdoctorandului.
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Art. 19 Postdoctorandul, după emiterea ordinului de înmatriculare, semnează un contract de
studii postdoctorale cu AMTAP (în persoana rectorului). Forma-tip a contractului este
 prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art. 20 Contractul de referință va avea în anexă Planul individual de cercetare al
postdoctorandului, care va conține (tema de cercetare, scopul și obiectivele stabilite,
rezultatele scontate, indicatorii monitorizați, termenele de prezentare a rapoartelor anuale,
etapele de realizare a proiectului de cercetare și durata programului de postdoctorat).

Art. 21 Postdoctorandul înmatriculat în baza planului de admitere cu finanțare de la bugetul de
stat beneficiază de bursă (indemnizație) în conformitate cu actele normative în vigoare,
precum și anual  ̶  de o vacanță de 30 de zile calendaristice.

Art. 22 Pe durata realizării programului, postdoctorandul care nu este angajat al AMTAP se
poate încadra temporar la universitate pe o norma completă sau prin cumul pe post de
cadru didactic, în conformitate cu prevederile legislației muncii.

Art. 23 În cazul reangajării postdoctorandului în câmpul muncii la o alta instituție decât
AMTAP, în perioada aflării la postdoctorat, postdoctorandul pierde dreptul la bursă.

Art. 24 Lista postdoctoranzilor, cu indicarea specialității, denumirii temelor tezelor pentru
obținerea gradului de doctor habilitat, precum și lista consultanților științifici se publică,
în termen de o luna, pe pagina web a AMTAP în rubrica „Proiecte de cercetare”.

Art. 25 Unitățile primare de cercetare ale AMTAP monitorizează desfășurarea programului de
postdoctorat conform planului individual de cercetare al postdoctorandului. Pentru
programele de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat, AMTAP prezintă anual
rezultatele cercetărilor realizate Agentei Naționale pentru Cercetare si Dezvoltare
(ANCD).

Art. 26 La propunerea unităților primare de cercetare ale AMTAP, Consiliul Științific al
AMTAP, validează (invalidează) raportul anual al postdoctorandului privind îndeplinirea
planului individual de postdoctorat și rezultatele cercetărilor efectuate.

Art. 27 Programele de postdoctorat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat
(sub forma de manuscris) sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate în cadrul
Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat în conformitate cu Regulamentul
de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 499 din 29.05.2018 (p.21-24).

Art.28 Teza de doctor habilitat se elaborează conform cerințelor stabilite în Capitole VI-VIII al
prezentului Regulament și se redactează conform Recomandărilor privind elaborarea și
susținerea tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteza, precum și altor acte normative
aprobate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
(ANACEC).

Art. 29 Susținerea publică a tezei de doctor habilitat sub forma de manuscris sau a sintezei
lucrărilor științifice publicate este precedata de evaluarea ei prealabila  efectuată în două
etape:

· prima are loc în cadrul unității primare de cercetare de profil al AMTAP;
· a doua – în cadrul Seminarului Științific ad-hoc, constituit din minimum 10 membri,

specialiști din domeniul tezei din deferite organizații din domeniul cercetării și
dezvoltării. Componența Seminarului Științific ad-hoc se aprobă de Consiliul Științific al
AMTAP.

            În ambele cazuri sunt adoptate avize privind valoarea științifica fundamentală a cercetării
în conformitate cu standardele minimale și obligatorii fața de tezele de doctor habilitat.

Art. 30 Componența Seminarului Științific ad-hoc este propusă de către unității primare de
cercetare de profil și se aprobă de Consiliul Științific al AMTAP. Cel mult 40 la suta din
componența Seminarului Științific ad-hoc trebuie să fie formată din angajații AMTAP.
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Componenta Seminarului Științific ad-hoc cuprinde cel puțin 11 membri (inclusiv
conducerea seminarului). Cel puțin 60 la suta din componența Seminarului Științific ad-
hoc trebuie să fie persoanele care dețin titlul științific de doctor habilitat. Persoanele
propuse în calitate de membru al Seminarului științific ad-hoc trebuie să dispună de cel
puțin 3 lucrări științifice publicate la specialitatea (specialitățile) profilului științific al
Seminarului în ultimii 5 ani. În funcțiile de conducere a seminarului sunt propuși
specialiști de înaltă calificare care dețin titlul științific de doctor habilitat, au lucrări
științifice în domeniul de referință și se evidențiază prin competență, independență și
imparțialitate. În cazul unei lucrări interdisciplinare, cel mult 40 la suta din componența
Seminarului trebuie să fie persoanele din domeniile adiacente.

Art. 31 Comisia de susținere publica a tezei de doctor habilitat este desemnată de Consiliul
Științific al AMTAP și este formata din 7 membri (inclusiv președinte și 3 referenți
oficiali, doctori habilitați).

Art. 32 Pentru tezele de doctor habilitat acceptate la 2 specialități sunt numiți câte 2 referenți
oficiali la fiecare specialitate, doctori habilitați.

Art. 33 Calitatea de membru al Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat o pot
avea persoanele care dețin titlul științific de doctor habilitat și/sau titlul științifico-didactic
de profesor universitar și dispun de monografii sau lucrări științifice în domeniul de
cercetare al postdoctorandului publicate în reviste indexate în baze de date internaționale,
inclusiv care sunt autori a minimum 3 lucrări științifice publicate în ultimii 5 ani. Cel
puțin 60 la suta din componența Comisiei trebuie să fie persoanele care dețin titlul
științific de doctor habilitat.

  Minimum trei membri ai Сomisiei vor fi din afara AMTAP, din care cel puțin unul – de
peste hotare. Membrii de peste hotare ai comisiei de susținere publică a tezei sau a
lucrării de sinteză pot participa online la ședința de susținere a tezei. În cazul unei lucrări
interdisciplinare, cel mult 40 la suta din componența Comisiei trebuie să fie persoanele
din domeniile adiacente.

Art. 34 Ca urmare a susținerii publice a tezei de doctor habilitat sub forma de manuscris sau în
baza sintezei lucrărilor științifice publicate, Comisia de susținere publica a tezei de doctor
habilitat întocmește un raport final și propune conferirea sau refuzul de conferire a titlului
științific de doctor habilitat.

Art. 35 Titlul de doctor habilitat se conferă de AMTAP și se confirmă de către ANACEC.

V.  RESPONSABILITĂȚILE PARȚILOR.

Art. 36 Postdoctorandul are următoarele drepturi:
1)  să beneficieze de acces la infrastructura de cercetare;
2)  să acceseze sursele de informare și documentare potrivit cadrului normativ;
3)  să participe la concursuri de mobilitate naționale și internaționale de cercetare;
4) să beneficieze de sprijin instituțional pentru participarea la conferințe sau congrese

științifice, seminare naționale și internaționale în domeniile cercetării și inovării, inclusiv
în vederea valorificării rezultatelor cercetărilor sale științifice, conform actelor normative
interne;

5) să beneficieze de valorificarea dreptului de autor și/sau a drepturilor de proprietate
intelectuală asupra produsului sau creației originale, realizate în cadrul programului de
postdoctorat, în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

6) să participe la alte proiecte de cercetare care ar favoriza obținerea rezultatelor scontate
pentru  finalitatea programului de postdoctorat;

7) să suspende programul de postdoctorat pe durate de timp care nu depășesc cumulativ un
an în următoarele condiții: (a) în cazurile de boală, care impun imposibilitatea
desfășurării unei activități normale, dovedită prin certificate medicale; (b)
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postdoctorandele, care beneficiază de concediul de maternitate, pot întrerupe pe aceasta
perioadă studiile postdoctorale, conform legii; (c) cazurile de forță majoră, care pot fi
justificate cu documente.

 În perioada respectiva, finanțarea de la bugetul de stat pentru programele de
postodoctorat se suspendă. Ulterior, durata programului de postdoctorat se prelungește
corespunzător;

8) să beneficieze de alte drepturi care rezultă din planul individual de cercetare, în baza
contractului încheiat cu AMTAP.

Art. 37 Perioada realizării programului de postdoctorat se include în vechimea de munca
științifico-didactică și generală.

Art. 38 Postdoctorandul are următoarele obligații:
1) să realizeze programul de postdoctorat în corespundere cu angajamentele contractuale;
2) să utilizeze rațional resursele financiare și materiale ale proiectului și AMTAP, conform

contractului și cadrului normativ;
3) să prezinte unității primare de cercetare și Consiliului științific al AMTAP rapoarte

privind rezultatele cercetării obținute, în termenele stipulate în contract, inclusiv
informații actualizate privind derularea programului de postdoctorat (rezumatul
proiectului de cercetare și lista actualizată a publicațiilor rezultate din program);

4) să respecte termenele de finalizare a programului de postdoctorat și de susținere publică a
 tezei de doctor habilitat (a sintezei lucrărilor științifice publicate) în conformitate cu
planul individual de cercetare). În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza
de doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice, i se acorda o
perioada de grație de 1 an, fără finanțare de la bugetul de stat;

5) să restituie AMTAP cuantumul de bursă achitată în cadrul proiectului finanțat de la
bugetul de stat, specificat în contractul individual de postdoctorat, dacă după perioada de
grație postdoctorandul nu a susținut teza de doctor habilitat (sub formă de manuscris sau
sinteză a lucrărilor științifice publicate);

6) să îndeplinească alte obligații prevăzute în planul individual de cercetare și contractul
încheiat cu AMTAP conform cadrul normativ în vigoare.

Art. 39 AMTAP în calitate de organizație din domeniile cercetării și inovării are următoarele
drepturi:

1) să selecteze candidații pentru programele de postdoctorat în conformitate cu necesitățile,
 obiectivele și capacitățile instituționale;

2) să integreze postdoctoranzii în structura internă instituțională în conformitate cu
prevederile cadrului normativ în vigoare;

3) să solicite informații și rapoarte în conformitate cu prevederile programului de
postdoctorat;

4) să desemneze membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ în vigoare;

5) să integreze rezultatele cercetărilor postdoctorale în activitatea instituției și să obțină
profit, cu respectarea drepturilor de autor și a cadrului normativ în vigoare;

6) să perceapă cel mult 10% din suma totală a proiectului pentru cheltuieli de regie;
7) să rezilieze înainte de termen contractul cu postdoctorandul în următoarele situații:
· postdoctorandul nu obține aviz favorabil pentru promovarea la următorul an de

cercetare;
· postdoctorandul comite o fraudă științifică incompatibilă cu statutul său de postdoctorat.
    Rezilierea contractului înainte de termen în condițiile menționate reclamă restituirea

cuantumului bursei oferite.
8) să beneficieze de alte drepturi ce reies din prevederile prezentului Regulament și ale

cadrului normativ.
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Art. 40 AMTAP în calitate de organizație din domeniile cercetării și inovării are următoarele
obligații:

1) să asigure accesul candidaților la programele de postdoctorat, să garanteze transparența
 procedurilor de selecție la programele postdoctorat și a standardelor minime de evaluare
solicitate candidaților la nivel național;

2) să respecte drepturile postdoctorandului stabilite de contract și cadrul normativ;
3) să respecte condițiile proiectului din care face parte programul de postdoctorat;
4) să informeze organizatorul de concursuri și postdoctorandul despre schimbările survenite

pe durata programului;
5) să monitorizeze desfășurarea programului de postdoctorat conform planului individual de

cercetare al postdoctorandului;
6) să asigure postdoctorandului toate condițiile instituționale de cercetare și/sau inovare;
7) să organizeze susținerea publică a rezultatelor cercetărilor științifice postdoctorale;
8) să promoveze excelența în activitatea de cercetare a postdoctorandului și a echipelor de

cercetători;
9)  să restituie ANCD bursa achitată postdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la

 bugetul de stat, dacă după perioada de grație acesta nu a susținut teza de doctor habilitat
sau sinteza lucrărilor științifice publicate;

10) să îndeplinească alte  obligații conform contractului încheiat și cadrului normativ.

VI. CERINȚELE FAȚĂ DE TEZA DE DOCTOR HABILITAT/LUCRAREA DE
SINTEZĂ

Art. 41 Teza/lucrarea de sinteză este elaborată în cadrul programelor de postdoctorat, la
specialități din Nomenclatorul specialităților științifice (HG nr. 199 din 13.03.2013,
Monitorul oficial nr. 60-63 din 22.03.2013), precum și este racordată la prioritățile
strategice ale domeniilor cercetării și inovării.

Art. 42 Teza de doctor habilitat este o lucrare științifică originală, elaborată în baza propriilor
cercetări științifice, care conține rezultate teoretice și/ sau practice ce demonstrează
contribuția autorului în domeniul științei, rezultate principial noi pentru știință și practică,
care determină soluționarea unei probleme științifice complexe, de importanță majoră.

Art. 43 Candidatul este autorul tezei și își asumă corectitudinea datelor informațiilor prezentate,
precum și a opiniilor și demonstrațiilor incluse în lucrarea științifică elaborată.
Consultantul științific răspunde, împreună cu autorul tezei, de respectarea standardelor de
calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului.

Art. 44 Candidatul elaborează rezumatul tezei de doctor habilitat în limba română și într-o limbă
de circulație internațională.

Art. 45 Lucrarea de sinteză abordează datele principale ale unei probleme în baza mai multor
lucrări științifice publicate.

Art. 46 Lucrarea de sinteză trebuie să redea cu acuratețe, într-un mod util și logic, informația din
publicațiile științifice ale autorului, să fie bine structurată, să conțină o perspectivă nouă
asupra problematicii tratate.
Lucrarea de sinteză promovează ideea autorului și o justifică. Sinteza realizată trebuie să
fie una de fond, bine argumentă.

Art. 47 Tema lucrării de sinteză se formulează reieșind din interesele științifice ale
postdoctorandului, unele rezultate obținute în domeniul dat, precum și orientările
prioritare ale științei în domeniu.

Art. 48 Tema lucrării de sinteză trebuie să respecte următoarele criterii:
· să conțină o indicație de nou, de inedit;
· să fie o formulare concisă, nu mai mult de 10-12 cuvinte, în termeni clari, neambigui;
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· să aibă un caracter de problemă, să fie originală, să conțină un gând clar, finit;
· să conțină indicații clare privind procesualitatea cercetării;
· să corespundă specialității.

Art. 49 Tema lucrării de sinteză se discută și se aprobă inițial la unitatea primară de cercetare,
având în prealabil avizul a 2 specialiști în domeniu privind recomandarea temei
respective (în baza publicațiilor prezentate) spre  participare la concursul proiectelor.

Art. 50 Lucrarea de sinteză, deoarece este o prezentare pe scurt, o expunere sintetică a ideilor
esențiale ale publicațiilor științifice ale autorului, nu presupune elaborarea unui rezumat.

VII. REDACTAREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ŞI REZUMATULUI/ LUCRĂRII
DE SINTEZĂ

Art. 51 Volumul textului de bază a lucrărilor, fără anexe, este următorul:
· Teza de doctor habilitat: 240–300 pagini, pentru științele socioumane (foaie A4);
· Rezumatul tezei de doctor habilitat – până la 75 pagini (foaie A5);
· Lucrarea de sinteză: până la 80 pagini (foaie A5).

Art. 52 Volumul materialului ilustrativ (figuri şi tabele) nu va depăşi 30% din volumul textului
de bază. Volumul anexelor nu se limitează.

Art. 53 Volumul lucrărilor poate fi diferit de cel indicat mai sus, atunci când este argumentat
prin specificul domeniului științific și/sau al temei cercetate.

Art. 54 Structura lucrărilor este următoarea:
a) teza de doctor habilitat va avea:

· pagina de titlu;
· cuprins;
· adnotare;
· lista figurilor, lista tabelelor și lista abrevierilor (după caz);
· introducere;
· capitol dedicat analizei situației în domeniul tezei;
· capitolele de bază (cu secţiuni de concluzii);
· concluzii generale şi recomandări;
· anexe (după caz);
· bibliografie;
· declaraţia privind respectarea drepturilor de autor (din care să rezulte că lucrarea îi

aparține autorului şi nu este plagiată);
· alte elemente de structură(după caz).

b) rezumatul și lucrarea de sinteză vor avea:
· pagina de titlu;
· reversul paginii de titlu;
· cuprins;
· reperele conceptuale ale cercetării;
· conținutul tezei/ publicațiilor (în cazul lucrării de sinteză);
· concluzii generale şi recomandări;
· bibliografie;
· lista publicațiilor autorului la temă (obligatorie doar în cazul rezumatului);
· adnotare;
· alte elemente de structură (după caz).
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VIII. STANDARDE DE CALITATE FAȚA DE TEZELE DE DOCTOR
HABILITAT/LUCRĂRILE DE SINTEZĂ

Art. 55 Comisia de susținere publica a tezei de doctor habilitat se ghidează de Standardele
minimale generale și de Standardele minimale specifice pentru științe umaniste și arte
fața de tezele de doctor habilitat.

Art. 56 Teza de doctor habilitat/lucrarea de sinteză corespunde următoarelor Standardele
minimale generale privind lucrările publicate pentru conferirea titlului științific de doctor
habilitat:

· minimum 20 de lucrări științifice conexe temei de cercetare, publicate după susținerea
tezei de doctor, dintre care cel puțin 10 lucrări științifice fără coautori; 1 monografie; 5
articole în ediții științifice internaționale indexate în baze de date internaționale; 5
articole sau comunicări în lucrările forurilor științifice internaționale de specialitate.

· teza de doctor habilitat acceptată spre susținere la două specialități va avea la baza cel
puțin 25 de lucrări științifice publicate, dintre care cel puțin 8 la cea de-a doua
specialitate.

Art. 57 Teza de doctor habilitat/lucrarea de sinteză corespunde următoarelor Standardele
minimale specifice în domeniul științelor umaniste și arte privind lucrările publicate
pentru conferirea titlului științific de doctor habilitat:

· minimum 10 lucrări științifice în calitate de unic autor, inclusiv 2 articole în reviste
științifice;

· minimum 3 articole în reviste sau lucrări ale conferințelor incluse în baze de date
internaționale din lista bazelor de date aprobate de către ANACEC, inclusiv 1 în bazele
de date WoS/Scopus/ERIH-Plus.

· în domeniul științelor umaniste, 3 din lucrările științifice obligatorii pot fi echivalate cu
lucrări specifice științelor umaniste: diferite tipuri de produse artistice; expoziții în galerii
și muzee de prestigiu; recenzii științifice, eseuri s.a. publicate în reviste de specialitate;

· traduceri de operă științifică sau beletristică dintr-o limbă modernă; cronică sau alte
asemenea în funcție de specificul specialității.

· în domeniul artelor, 5 din lucrările științifice obligatorii, în cazul doctoratului profesional
și 2 din lucrările științifice obligatorii, în cazul doctoratului științific, pot fi echivalate cu
realizări artistice performante ce țin de teatru, arte plastice, arte decorative, design,
scenografie, scenaristică, regie, imagine de film, coregrafie, compoziție, interpretare
muzicală etc., care sunt recunoscute și validate la nivel național sau internațional (turnee
artistice în străinătate, concursuri și festivaluri de top, nominalizări și distincții, premii,
expoziții personale și de grup, simpozioane, tabere de creație etc.) consemnate în mass
media sau certificate în modul stabilit.

IX. FINANȚAREA PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT

Art. 58 Programele de postdoctorat la AMTAP se desfășoară în cadrul proiectelor finanțate de la
bugetul de stat, precum și în cadrul proiectelor finanțate din alte surse legale: granturi,
burse oferite de către finanțatori privați, fonduri speciale, taxe de studii, conform
prevederilor cadrului normativ.

Art. 59 Programele de postdoctorat cu finanțare bugetară sunt selectate în urma concursului de
proiecte, organizat de ANCD, la care AMTAP prezintă dosarele candidaților pentru
programele de postdoctorat, identificați în prealabil conform prevederilor pp. 8-9 ale
prezentului regulament.
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Art. 60 AMTAP asigură accesul candidaților la programele de postdoctorat, garantează
transparența procedurilor de selecție la programele de postdoctorat și a standardelor
minime de evaluare solicitate candidaților la nivel național.

Art. 61 Proiectul postdoctoral declarat câștigător de către ANCD dispune de finanțare bugetară,
care include bursa postdoctorandului, cheltuielile de cercetare, cheltuielile pentru
mobilități, precum și cheltuielile de regie, care vor constitui cel mult 10% din suma totală
a proiectului postdoctoral.

Art. 62 Bursele de postoctorat sunt acordate de regulă titularilor AMTAP, cu titlul științific de
doctor.

Art. 63 Persoanele care nu sunt angajate la AMTAP pot obține burse postdoctorale în baza
taxelor  de studii sau a contractelor bilaterale cu organizația respectiva din domeniul
cercetării si inovării.

Art. 64 Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru
realizarea activităților unui alt postdoctorand de pe aceeași sau o altă poziție. Mijloacele
bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a
imposibilității  de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de către
AMTAP în bugetul de stat.

Art. 65 Cetățenii străini pot accede la programul de postdoctorat în cadrul AMTAP, finanțat de
la bugetul de stat, în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale pe principiul
reciprocității.

Art. 66 Decizia cu privire la admiterea la programele de postdoctorat, în cazul altor surse legale
de finanțare aparține AMTAP cu informarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

X.  DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 67 Prezentul Regulament intră în vigoare în data aprobării de Consiliului Științific al
AMTAP.

Art. 68 Regulamentul poate fi modificat din inițiativa Consiliului Științific al AMTAP.
Art. 69 Persoanele admise la postdoctorat până în anul 2017, precum și cei cărora le-au fost

aprobate teme pentru elaborarea de sine stătător a tezelor de către Senatul/Consiliul
științific AMTAP în această perioadă, își vor putea susține tezele pentru obținerea
titlurilor științifice, conform prevederilor în vigoare la data aprobării temelor de
postdoctorat, până la data de 31 decembrie 2023, dar nu mai târziu de 10 ani de la data
aprobării temei.
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Anexa 1
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CONTRACT DE STUDII DE POSTDOCTORAT
FINANŢAT DE LA BUGETUL DE STAT

nr.____________ din _________________________ anul_____________

Art. 1  Părţile contractului
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, denumită în continuare „AMTAP” reprezentată
de:
Rector, prof.univ., dr. _________________________și dr._________________________,
identificat cu buletin de identitate___________________________ cu domiciliul în:
_________________________________________________________________________,
telefon:______________________, adresă de mail: _______________________________,
denumit/ă în continuare postdoctorand/ă.

Art. 2  Obiectul
Reglementarea principiilor şi condiţiilor de bază privind desfăşurarea şi finalizarea studiilor
de postdoctorat.

Art. 3  Durata
1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 3 ani. Contractul intră în vigoare la data

de________________________     şi încetează la data de _________________________.
     Studiile de postdoctorat se pot întrerupe/prelungi sau se poate acorda o perioadă de graţie în

condiţiile stabilite conform legislației în vigoare şi prin Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul AMTAP.

2) Pentru perioadele de întrerupere, de prelungire sau de acordare a unui termen de graţie se
întocmesc dispoziții ale Rectorului. La finalul perioadei de întrerupere/prelungire
postdoctorandul se va prezenta la Consiliul Științific pentru a stabili condiţiile de reluare a
activităţii. Depăşirea perioadei de graţie de maximum 1 ani conduce automat la emiterea
ordinului de exmatriculare a postdoctorandului.

Art. 4  Statutul de postdoctorand
1) Postdoctorandul/a este înmatriculat/ă la specialitatea:

__________________________________________________________________________
2) Obligaţiile sale de frecventare a simpozioanelor, conferinţelor şi alte evenimente ştiinţifice,

precum și prezentărilor de rapoarte de cercetare sunt prevăzute în  Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul AMTAP şi în planul
individual de cercetare al postdoctorandului.

3) Postdoctorandul poate desfăşura activităţi didactice, potrivit Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat în cadrul AMTAP și va fi remunerat
în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului Muncii, cu respectarea
drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii,
la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă.

4) Susținerea publică a tezei de postdoctorat reprezintă examenul de finalizare a cercetărilor de
postdoctorat. Susținerea în şedinţă publică a tezei de postdoctorat se desfășoară în faţa
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comisiei de susţinere publică a tezei de postdoctorat după parcurgerea procedurii interne de
evaluare.

Art. 5   Consiliere academică
 1)  Pe toată durata cercetărilor de postdoctorat, postdoctorandul va fi consultat de doctorul

habilitat ____________________________________ în conformitate cu planul individual
de cercetare al postdoctorandului.

Art. 6  Drepturile şi obligaţiile postdoctorandului
1) Postdoctorandul se angajează să cunoască şi să respecte reglementările interne ale AMTAP

şi toate actele legislative în domeniu. El îşi va desfăşura cercetările în spiritul onestităţii
ştiinţifice şi al eticii, respectând standardele academice.

2) Postdoctorandul va participa la evenimentele ştiinţifice ale AMTAP şi se va implica personal
în activităţile legate de asigurarea calităţii.

3) Postdoctorandul beneficiază de bursa, în cuantumul de _____________lei, în conformitate
cu prevederile contractului instituţional al AMTAP.

4) Bursa de postdoctorat se acordă pe toată perioada cercetărilor de postdoctorat dacă sunt
respectate prevederile contractului de postdoctorat.

5) Bursa nu se acordă pentru perioadele de prelungire şi de graţie.
6) Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a cercetărilor de postdoctorat sau

în situaţiile de încălcare de către postdoctorand a clauzelor contractului de postdoctorat.

Art. 7  Postdoctorandul are următoarele drepturi:
1) să beneficieze de acces la infrastructura de cercetare;
2) să acceseze sursele de informare și documentare potrivit cadrului normativ;
3) să participe la concursuri de mobilitate naționale și internaționale de cercetare;
4) să beneficieze de sprijin instituțional pentru participarea la conferințe sau congrese

științifice,   seminare naționale și internaționale în domeniile cercetării și inovării, inclusiv în
vederea valorificării rezultatelor cercetărilor sale științifice, conform actelor normative
interne;

5) să beneficieze de valorificarea dreptului de autor și/sau a drepturilor de proprietate
intelectuală asupra produsului sau creației originale, realizate în cadrul programului de
postdoctorat, în conformitate cu prevederile cadrului normativ;

6) să participe la alte proiecte de cercetare care ar favoriza obținerea rezultatelor scontate pentru
finalitatea programului de postdoctorat;

7) să suspende programul de postdoctorat pe durate de timp care nu depășesc cumulativ un an
în următoarele condiții: (a) în cazurile de boală, care impun imposibilitatea desfășurării unei
activități normale, dovedită prin certificate medicale; (b) postdoctorandele, care beneficiază
de concediul de maternitate, pot întrerupe pe aceasta perioadă studiile postdoctorale, conform
legii; (c) cazurile de forța majora, care pot fi justificate cu documente.

       8) să beneficieze de alte drepturi care rezultă din planul individual de cercetare, în baza
contractului încheiat cu AMTAP.

Art. 8  Postdoctorandul are următoarele obligații:
 1) să realizeze programul de postdoctorat în corespundere cu angajamentele contractuale;
 2) să utilizeze rațional resursele financiare și materiale ale proiectului și AMTAP, conform

contractului și cadrului normativ;
 3) să prezinte unității primare de cercetare și Consiliului științific al AMTAP rapoarte privind

rezultatele cercetării obținute, inclusiv informații actualizate privind derularea programului
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de postdoctorat (rezumatul proiectului de cercetare și lista actualizată a publicațiilor rezultate
din program);

4) să respecte termenele de finalizare a programului de postdoctorat și de susținere publică a
tezei de doctor habilitat (a sintezei lucrărilor științifice publicate) în conformitate cu planul
individual de cercetare);

5) să restituie AMTAP cuantumul de bursă achitată în cadrul proiectului finanțat de la bugetul
de stat, specificat în contractul individual de postdoctorat, dacă după perioada de grație
postdoctorandul nu a  susținut teza de doctor habilitat (sub formă de manuscris sau sinteză a
lucrărilor științifice publicate);

6) să îndeplinească alte obligații prevăzute în planul individual de cercetare și contractul
încheiat cu AMTAP conform cadrul normativ în vigoare.

Art. 9 AMTAP are următoarele drepturi:
1) să selecteze candidații pentru programele de postdoctorat în conformitate cu necesitățile,
 obiectivele și capacitățile instituționale;
2) să integreze postdoctoranzii în structura internă instituțională în conformitate cu prevederile

cadrului normativ în vigoare;
3) să solicite informații și rapoarte în conformitate cu prevederile programului de postdoctorat;
4) să desemneze membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat în

conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale cadrului normativ în vigoare;
5) să integreze rezultatele cercetărilor postdoctorale în activitatea instituției și să obțină profit,

cu respectarea drepturilor de autor și a cadrului normativ în vigoare;
6) să perceapă cel mult 10% din suma totală a proiectului pentru cheltuieli de regie;
7) să rezilieze înainte de termen contractul cu postdoctorandul în următoarele situații:
-   postdoctorandul nu obține aviz favorabil pentru promovarea la următorul an de cercetare;
-   postdoctorandul comite o fraudă științifică incompatibilă cu statutul său de postdoctorat.
    Rezilierea contractului înainte de termen în condițiile menționate reclamă restituirea

cuantumului bursei oferite.
     8) să beneficieze de alte drepturi ce reies din prevederile prezentului Regulament și ale cadrului
     normativ.

Art.10  AMTAP are următoarele obligații:
1) să asigure accesul candidaților la programele de postdoctorat, să garanteze transparența

procedurilor de selecție la programele postdoctorat și a standardelor minime de evaluare
solicitate candidaților la nivel național;

2) să respecte drepturile postdoctorandului stabilite de contract și cadrul normativ;
3) să respecte condițiile proiectului din care face parte programul de postdoctorat;
4) să informeze organizatorul de concursuri și postdoctorandul despre schimbările survenite pe
    durata programului;
5) să monitorizeze desfășurarea programului de postdoctorat conform planului individual de
    cercetare al postdoctorandului;
6) să asigure postdoctorandului toate condițiile instituționale de cercetare și/sau inovare;
7) să organizeze susținerea publică a rezultatelor cercetărilor științifice postdoctorale;
8) să promoveze excelența în activitatea de cercetare a postdoctorandului și a echipelor de
 cercetători;

9) să restituie ANCD bursa achitată postdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de
stat, dacă după perioada de grație acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza
 lucrărilor științifice publicate;

10)să îndeplinească alte obligații conform contractului încheiat și cadrului normativ.
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Art.11 Redactarea tezei
1) Teza va fi redactată în limba________________________.
2) Rezumatul tezei va fi postat, înainte de susţinerea publică a acesteia, pe website-ul AMTAP,

în limbă română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. În cazul tezei redactate într-o
limbă de circulaţie internaţională rezumatul va fi prezentat şi în limba română.

Art.12 Încetarea contractului
           Prezentul contract încetează:

a. la sfârşitul perioadei prevăzută la art. 3;
b. prin denunțarea de către postdoctorand;
c. rezilierea, fără îndeplinirea vreunei proceduri prealabile, a contractului de către instituție și,

pe cale de consecință, exmatricularea postdoctorandului pentru motivul neîndeplinirii sau
întârzierii îndeplinirii de către acesta a obligațiilor sale contractuale.

Art.13 Modificarea contractului
         Modificarea oricărei clauze a prezentului contract sau a anexelor sale se poate face prin

înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.

Art.14 Litigii
  Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de

părţi pe cale   amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse
instanţelor judecătoreşti competente.

Art.15 Dispoziţii finale
       Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Rector AMTAP:                          Postdoctorand/ă:
_____________________________                                      ________________________________

Semnătura                                                                                     Semnătura postdoctorand

Consultant științific AMTAP:
_____________________________
               Semnătura CȘ

Președinte al Consiliului științific AMTAP:
_________________________________

                  Semnătura PCȘ


