
Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. HG325/2019
din 2019-07-18

cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire
a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior

Publicat : 2019-07-23 în MONITORUL OFICIAL Nr. 239-240 art. 427 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 117 alin. (4) din Codul educației al Repu-blicii Moldova nr. 152/2014
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și al art. 60 lit. n) din
Codul cu privire la știință și  inovare al  Republicii  Moldova nr.  259/2004 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art.131), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1.  Se  aprobă  Regulamentul  de  conferire  a  titlurilor  științifico-didactice  în
învățămîntul  superior  (se  anexează).

2. Instituțiile de învățămînt superior vor elabora și vor aproba, în termen de 3 luni
de la data intrării  în vigoare a prezentei hotărîri,  propriile regulamente de conferire a
titlurilor științifico-didactice în conformitate cu prevederile Regulamentului nominalizat.

3.  Costurile  necesare  pentru  implementarea  Regulamentului  menționat  vor  fi
suportate de către instituții, în limitele bugetului aprobat anual.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU Maia SANDU

Contrasemnează:

Ministrul educației,

culturii și cercetării Liliana Nicolaescu-Onofrei

Nr. 325. Chişinău, 18 iulie 2019.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.325/2019

REGULAMENT



de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior
(în continuare – Regulament) stabilește procedura și standardele minime pentru conferirea
titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar.

2. Titlurile științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar
se conferă prin decizia senatului instituției de învățămînt superior, în funcție de domeniul
științific, și se confirmă de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare (în continuare –Agenție).

II. PROCEDURA DE CONFERIRE A TITLURILOR

ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE DE CONFERENȚIAR

UNIVERSITAR ȘI DE PROFESOR UNIVERSITAR

3. La titlul științifico-didactic de conferențiar universitar sau de profesor universitar
poate pretinde orice persoană care îndeplinește cerințele stabilite în Standardele minime
pentru conferirea titlurilor științifico-didactice, prevăzute în anexa la prezentul Regulament.

4.  Pentru  a  obține  titlul  științifico-didactic  de  conferențiar  universitar  sau  de
profesor universitar, candidatul depune dosarul de conferire a titlului științifico-didactic la
departamentul/catedra  de  profil  din  cadrul  instituției  de  învățămînt  superior  în  care
activează. Procedura de evaluare a nivelului de satisfacere a Standardelor minime pentru
conferirea  titlurilor  științifico-didactice  și  componența  dosarului  de  conferire  a  titlului
științifico-didactic  sînt  stabilite  prin  regulamentul  instituțional  de  conferire  a  titlurilor
științifico-didactice  de  conferențiar  universitar  și  de  profesor  universitar,  reieșind  din
prevederile prezentului Regulament.

5. Pentru evaluarea la nivel instituțional a dosarului candidatului, sînt constituite
comisii  de  evaluare,  aprobate  de  senatul  instituției  de  învățămînt  superior,  în  baza
propunerii  consiliului  facultății,  în  care  se  încadrează  departamentul/catedra  de  profil.
Comisia de evaluare este constituită după cum urmează:

1)  în  cazul  evaluării  dosarului  de  conferire  a  titlului  științifico-didactic  de
conferențiar universitar – din 5 conferențiari universitari, specialiști în domeniul pentru care
se solicită conferirea titlului științifico-didactic, care pot fi din cadrul sau din afara instituției
de învățămînt superior, din țară sau din străinătate. În cazul membrilor din străinătate se
admite prezentarea avizului exhaustiv asupra dosarului, conținînd semnătura autorului și
ștampila instituției în care acesta activează;

2) în cazul evaluării dosarului de conferire a titlului științifico-didactic de profesor
universitar – din 5 profesori universitari,  specialiști  în domeniul pentru care se solicită
conferirea titlului științifico-didactic, din care cel puțin unul este din străinătate și cel puțin
unul  din  afara  instituției  de  învățămînt  superior  (ultimul  poate  fi  din  țară  sau  din
străinătate). În cazul membrilor din străinătate se admite prezentarea avizului exhaustiv



asupra  dosarului,  conținînd  semnătura  autorului  și  ștampila  instituției  în  care  acesta
activează.

6.  Propunerea comisiei  de evaluare privind conferirea titlului  științifico-didactic,
însumînd  cel  puțin  3  voturi  favora-bile,  este  înaintată  senatului  (în  vederea  adoptării
deciziei) în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la ședința de exprimare a votului.

7.  Decizia  senatului  instituției  de  învățămînt  superior  de  conferire  a  titlului
științifico-didactic  de conferențiar  universitar/profesor universitar  se consideră adoptată
dacă la ședință au participat cel puțin 2/3 din componența acestuia și favorabilă dacă cel
puțin 2/3 din cei prezenți au votat pentru conferirea titlului pretins.

8. Instituția de învățămînt superior, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
adoptarea de către senat a deciziei de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar
universitar sau de profesor universitar, depune dosarul candidatului la Agenție, însoțit de
demersul senatului, în vederea confirmării titlului științifico-didactic. Componența dosarului
de confirmare a titlului științifico-didactic este stabilită de către Agenție.

9. Procesul de confirmare a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar/de
profesor  universitar  se  desfășoară  în  conformitate  cu  metodologia  elaborată  de  către
Agenție  și  aprobată  de  către  Guvern,  la  propunerea Ministerului  Educației,  Culturii  și
Cercetării.

10. Agenția, în termen de cel mult 3 luni de la recepționarea dosarului candidatului
la titlul științifico-didactic, confirmă sau respinge motivat decizia senatului instituției de
învățămînt superior de conferire a titlului științifico-didactic.

11. Decizia senatului de conferire a titlului științifico-didactic poate fi respinsă în
condițiile în care se constată derogări de la cadrul normativ, inclusiv de la Regulamentul
instituțional de conferire a titlurilor științifico-didactice. În acest caz, procesul de conferire
a titlului științifico-didactic poate fi inițiat minimum peste un an de la data adoptării deciziei
Agenției.

12. Decizia Agenției privind confirmarea titlurilor științifico-didactice se transmite,
în  termen  de  10  zile  lucrătoare  de  la  adoptare,  instituției  de  învățămînt  superior  și
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea eliberării atestatului de conferențiar
universitar/de profesor universitar.

13. Atestatele de conferențiar universitar/de profesor universitar se eliberează de
către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării instituțiilor de învățămînt superior pentru a
fi înmînate persoanelor care au obținut titlul științifico-didactic.

III. CERTIFICAREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE

DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR ȘI DE PROFESOR UNIVERSITAR

14.  Modelele  atestatelor  pentru  titlurile  științifico-didactice  de  conferențiar
universitar și de profesor universitar sînt aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării la propunerea Agenției.



15. Atestatele de conferire a titlurilor științifico-didactice au termen de valabilitate
nelimitat  și  permit  deținătorului  participarea  la  concursurile  de  ocupare  a  funcției  de
conferențiar universitar/profesor universitar în instituțiile de învățămînt superior.

IV. RETRAGEREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE

DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR ȘI DE PROFESOR UNIVERSITAR

16. Titlul științifico-didactic de conferențiar universitar/de profesor universitar este
retras de către senatul instituției de învățămînt superior care l-a conferit, în cazul în care au
fost  constatate  abateri  grave  de  la  Codul  de  etică  și  deontologie  profesională  a
cercetătorilor și cadrelor universitare. În acest caz, Agenția anulează, în termen de 5 zile de
la notificare, decizia de confirmare a titlului științifico-didactic, iar Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării anulează atestatul.

17. Agenția retrage confirmarea titlului științifico-didactic dacă:

1) a fost retras titlul științific de doctor – în cazul conferențiarilor universitari, și de
doctor/doctor habilitat – în cazul profesorilor universitari;

2) au parvenit și s-au adeverit sesizările privind falsurile în dosarul de conferire a
titlului științifico-didactic, care duc, pe cale de consecință, la neîndeplinirea Standardelor
minime pentru conferirea titlului științifico-didactic respectiv;

3) au fost constatate abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică
(plagiat, confecționare sau falsificare de date).

18.  În  cazurile  menționate  la  pct.17,  Agenția  anulează decizia  de confirmare a
titlului  științifico-didactic  și  informează  senatul  instituției  de  învățămînt  superior,  care
urmează să retragă titlul  științifico-didactic,  precum și  Ministerul  Educației,  Culturii  și
Cercetării, care urmează să anuleze atestatul.

V. DISPOZIȚII FINALE

19. Pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament, instituția de învățămînt
superior elaborează un regulament instituțional de conferire a titlurilor științifico-didactice
de conferențiar universitar și de profesor universitar, care să conțină prevederi referitoare
la cel puțin următoarele aspecte:

1) condițiile și procedura desfășurării (etape, termene etc.) a procesului de conferire
a titlurilor științifico-didactice;

2)  criteriile  de  eligibilitate  a  candidatului  la  titlul  științifico-didactic,  conform
prezentului Regulament;

3) componența și condițiile de prezentare a dosarului;

4) procedura de contestare a rezultatului evaluării dosarului și a deciziei senatului;

5)  criteriile  de selectare a  membrilor  comisiei  de evaluare a  dosarului  la  nivel



instituțional;

6) drepturile și obligațiile candidaților, ale membrilor comisiei de evaluare și ale
membrilor senatului în procesul de conferire a titlurilor științifico-didactice.

20.  Regulamentul  instituțional  de  conferire  a  titlurilor  științifico-didactice  este
publicat pe pagina web oficială a instituției de învățămînt superior în termen de 5 zile
lucrătoare de la aprobare.

21. În caz de respingere de către Agenție a deciziilor de conferire sau de retragere
de către senat a titlurilor științifico-didactice pe motiv de abateri grave de la buna conduită
în cercetarea științifică și  activitatea didactică (plagiat,  confecționare sau falsificare de
date),  responsabilii  de  comiterea  sau  tolerarea  lor  sînt  sancționați  în  conformitate  cu
codurile de etică ale universităților și cadrul normativ de la nivel național.

22.  Persoanele  pentru  care  a  fost  demarată  procedura de  conferire  a  titlurilor
științifico-didactice de conferențiar universitar sau de profesor universitar pînă la intrarea
în vigoare a prezentului Regulament vor obține titlul științifico-didactic în conformitate cu
prevederile legale valabile la data inițierii procedurii în cauză.

Anexă

la Regulamentul de conferire a titlurilor

științifico-didactice în învățămîntul superior

STANDARDE MINIME

pentru conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar

universitar și de profesor universitar în învățămîntul superior

1.  Pentru obținerea unui  titlu științifico-didactic,  candidatul  trebuie să realizeze
condițiile preliminare prevăzute pentru titlul respectiv în tabelul 1 și să însumeze punctajul
minim stabilit, conform domeniului și titlului pretins, în tabelul 2.

2.  Punctajul  minim  se  calculează  în  baza  indicatorilor  executați  ca  sumă  a
punctajelor atribuite fiecărui indicator specific în tabelul 3.  Punctajul minim trebuie să
însumeze obligatoriu rezultate obținute din activitatea didactică (tabelul 3 litera A), din
activitatea științifică, de creație și performanță sportivă (tabelul 3 litera B) și, dacă este
cazul, din recunoaștere și impact al activității (tabelul 3 litera C).

tabelul 1

tabelul 2

tabelul 3

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo239-240md/tabelul%201_325.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo239-240md/tabelul%202_325.docx
http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo239-240md/tabelul%203_325.docx

