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şedinţa Senatului USEM
i 28.10.2019, m \ verbal nr. 2
^ ^ Ч Л и . SEDLEŢCHI
ector, dr. în drept, prof. univ.

REGULAMENTUL
privind conferirea titlurilor ştiinţifîco-didactice în cadrul USEM
I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Regulamentul privind conferirea titlurilor ştiinţifîco-didactice în cadrul Universităţii de
Studii Europene din Moldova (în continuare - Regulament) stabileşte procedura şi standardele minime
pentru conferirea titlurilor ştiinţifîco-didactice de conferenţiar universitar/ profesor universitar în
cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova (în continuare - USEM).
1.2. Titlurile ştiinţifîco-didactice de conferenţiar universitar/ profesor universitar se conferă prin
decizia senatului USEM, în funcţie de domeniul ştiinţific, şi se confirmă de către Agenţia Naţională de
Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în continuare - ANACEC).
1.3. Standardele minime pentru conferirea titlurilor ştiinţifîco-didactice, sunt prevăzute în anexa
la Regulamentul de conferire a titlurilor ştiinţifîco-didactice în învăţământul superior, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 325 din 18.07.2019 (în continuare - Regulamentul-cadru).
II. PROCEDURA DE CONFERIRE A TITLURILOR ŞTIINŢIFÎCO-DIDACTICE DE
CONFERENŢIAR UNIVERSITAR/ PROFESOR UNIVERSITAR
2.1. La titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/ profesor universitar poate pretinde
orice persoană care îndeplineşte cerinţele stabilite în Standardele minime pentru conferirea titlurilor
ştiinţifîco-didactice, prevăzute în anexa la Regulamentul-cadru.
2.2. Pentru a obţine titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/ profesor universitar,
candidatul depune dosarul de conferire a titlului ştiinţifico-didactic la catedra de profil. Procedura de
evaluare a nivelului de satisfacere a Standardelor minime pentru conferirea titlurilor ştiinţificodidactice şi componenţa dosarului de conferire a titlului ştiinţifico-didactic sînt stabilite prin prezentul
Regulament, reieşind din prevederile Regulamentului-cadru.
2.3. Pentru evaluarea dosarului candidatului, sînt constituite Comisii de evaluare, aprobate de
Senatul USEM, în baza propunerii Consiliului Facultăţii, în care se încadrează catedra de profil.
Comisia de evaluare este constituită după cum urmează:
1) în cazul evaluării dosarului de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar - din 5 conferenţiari universitari, specialişti în domeniul pentru care se solicită conferirea
titlului ştiinţifico-didactic, care pot fi din cadrul sau din afara instituţiei de învăţământ superior, din
ţară sau din străinătate. în cazul membrilor din străinătate se admite prezentarea avizului exhaustiv
asupra dosarului, conţinând semnătura autorului şi ştampila instituţiei în care acesta activează;
2) în cazul evaluării dosarului de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar din 5 profesori universitari, specialişti în domeniul pentru care se solicită conferirea titlului ştiinţificodidactic, din care cel puţin unul este din străinătate şi cel puţin unul din afara instituţiei de învăţământ
superior (ultimul poate fi din ţară sau din străinătate). în cazul membrilor din străinătate se admite
prezentarea avizului exhaustiv asupra dosarului, conţinând semnătura autorului şi ştampila instituţiei în
care acesta activează.
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2.4. Comisia de evaluare se va întruni în şedinţă în decurs de 30 de zile din momentul după ce va
fi sesizată de catedra de profil. Şedinţa Comisiei de evaluare se va considera deliberativă dacă la
această participă cel puţin 2/3 din componenţa acesteia.
2.5. Comisia de evaluare examinează materialele prezentate de catedră şi, prin vot deschis, ia
decizia de a recomanda sau nu Senatului persoana respectivă pentru confirmarea în postul solicitat.
Comisia poate invita la şedinţă sa persoana interesată.
2.6. Propunerea Comisiei de evaluare privind conferirea titlului ştiinţifico-didactic, însumând cel
puţin 3 voturi favorabile, este înaintată Senatului USEM (în vederea adoptării deciziei) în termen de
cel mult 10 zile lucrătoare de la şedinţă de exprimare a votului.
2.7. Rezultatul evaluării poate fi contestat de către candidatul la titlul ştiinţific în termen de 48
ore de la data pronunţării acesteia. Contestaţiile se depun la Comisia de evaluare prin intermediul
rectoratului USEM. Comisia de evaluare în termen de 24 de ore va remite contestaţia şi dosarul de
evaluare Senatului USEM pentru examinare de către Comisia de contestare. Comisia de contestare este
formată ad-hoc la decizia Senatului USEM, şi este compusă din 5 persoane, deţinători de titluri
ştiinţifice la care pretinde contestatarul. Contestaţia se va examina în termen de 3 zile.
2.8. Decizia motivată a Comisiei de contestare va fi adusă la cunoştinţa candidatului şi Comisiei
de evaluare în termen de 3 zile din data adoptării.
2.9. Decizia Senatului USEM de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar/ profesor universitar se consideră adoptată dacă la şedinţă au participat cel puţin 2/3 din
componenţa acestuia şi favorabilă dacă cel puţin 2/3 din cei prezenţi au votat pentru conferirea titlului
pretins.
2.10. Secretarul Senatului USEM, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea de
către senat a deciziei de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/ profesor
universitar, depune dosarul candidatului la ANACEC, însoţit de demersul senatului, în vederea
confirmării titlului ştiinţifico-didactic. Componenţa dosarului de confirmare a titlului ştiinţificodidactic este stabilită de către ANACEC.
2.11. Procesul de confirmare a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/ profesor
universitar se desfăşoară în conformitate cu metodologia elaborată de către ANACEC şi aprobată de
către Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
2.12. ANACEC, în termen de cel mult 3 luni de la recepţionarea dosarului candidatului la titlul
ştiinţifico-didactic, confirmă sau respinge motivat decizia Senatului USEM de conferire a titlului
ştiinţifico-didactic.
2.13. Decizia Senatului USEM de conferire a titlului ştiinţifico-didactic poate fi respinsă în
condiţiile în care se constată derogări de la cadrul normativ, inclusiv de la prezentul Regulament. în
acest caz, procesul de conferire a titlului ştiinţifico-didactic poate fi iniţiat minimum peste un an de la
data adoptării deciziei ANACEC.
III. CRITER IILE DE ELIGIBILITATE PENTRU A OPTA
LA TITLURILE ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE
3.1.
Pentru a opta la titlul ştinţifico-didactic de profesor universitar candidaţii urmează să
întrunească următoarele condiţii:
■S deţin titlul ştiinţific (doctor, doctor habilitat) şi titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar;
S au experienţa ştiinţifico-didactică în învăţământul superior de minimum 10 ani;
S dispun de numărul total de lucrări ştiinţifice, didactice - minimum 40, din care: minimum
4 - publicaţii didactice, minimum 20 - publicaţii ştiinţifice;
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■S au participat în proiecte ştiinţifice/educaţionale/de transfer tehnologic - minimum 2
naţionale sau 1 internaţional cu o durata minimă de 1 an;
■S au pregătit discipoli: 2 doctori în ştiinţă sau 1 doctor habilitat (cu titluri ştiinţifice
confirmate de ANACEC);
S însumează punctajul minim stabilit, conform domeniului şi titlului pretins, în tabelul 2
din Regulamentul-cadru.
3.2.
Pentru a opta la titlul ştinţifico-didactic de conferenţiar universitar candidaţii urmează să
întrunească următoarele condiţii:
•S deţin titlul ştiinţific (doctor, doctor habilitat);
S au experienţa ştiinţifico-didactică în învăţământul superior de minimum 5 ani;
■S dispun de numărul total de lucrări ştiinţifice, didactice - minimum 20, din care: minimum
2 - publicaţii didactice, minimum 5 - publicaţii ştiinţifice;
S au
participat
în
proiecte
ştiinţifice/educaţionale/de
transfer
tehnologic
(intemaţionale/naţionale/cu finanţare internă) - minimum 1 cu o durata minimă de 1 an.
S însumează punctajul minim stabilit, conform domeniului şi titlului pretins, în tabelul 2
din Regulamentul-cadru.

IV. COMPONENŢA DOSARULUI DE CONFERIRE A TITLULUI
ŞTIINŢIFICO-DIDACTIC ŞI PROCEDURA DE EVALUARE
4.1. Pentru a obţine titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/ profesor universitar,
candidatul depune la catedra de profil în care activează dosarul de conferire a titlului ştiinţificodidactic, care va include următoarele acte:
a) cererea candidatului la titlul ştiinţifico-didactic pretins;
b) fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale candidatului;
c) lista lucrărilor ştiinţifico-didactice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul
lucrării);
d) xerocopia diplomei de doctor/doctor habilitat;
e) xerocopia diplomei de conferenţiar (în cazul pretinderii la titlul ştiinţifico-didactic de profesor
universitar);
f) certificatul eliberat de serviciul resurse umane al USEM privind confirmarea experienţei
didactice în învăţământul superior (stagiul pedagogic);
4.2. Catedra de specialitate va înainta Comisiei de evaluare, dosarul candidatului, completat cu
extrasul din şedinţa catedrei privind votul acordat de membrii acesteia pentru conferirea titlului
ştiinţifico - didactic în baza punctajelor şi indicatorilor îndepliniţi conform cerinţelor legale în vigoare
în decurs de 30 de zile din data depunerii dosarului la catedra. Acest termen poate fi prelungit cu 30 de
zile în cazul în care catedra a decis că actele sunt incomplete. Decizia de prelungire va conţine
obligatoriu şi temeiul prelungirii.
V.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
PARTICIPANŢILOR PROCESULUI DE EVALUARE
5.1. Drepturile candidaţilor la titlul ştiinţifico - didactic:
a) de a pretinde la titlul ştiinţifico - didactic în baza cerinţelor legale în vigoare;
b) de a participa la şedinţa Comisiei de evaluare;
c) până la demararea procesului de evaluare de a modifica/ completa cererea depusă;
d) de a contesta decizia Comisiei de evaluare.
5.2. Obligaţiile candidaţilor la titlul ştiinţifico - didactic:
a) de a formula/depune cereri şi acte care corespund rigorilor înaintate;
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b) de a respecta Codul de etică şi deontologie profesională a personalului ştiinţific şi
ştiinţifico-didactic, inclusiv şi Codul etic al USEM.
5.3. Drepturile Comisiei de evaluare:
a) de a solicita completarea dosarului de evaluare;
b) de a solicita originalul actului depus în copie;
5.4. Obligaţiile Comisiei de evaluare:
a) de a proceda la evaluarea obiectivă a candidaţilor la titlul ştiinţifico- didactic;
b) de a înainta propunerea Senatului USEM în termenul stabilit;
c) de a înainta Senatului USEM în termen de 24 de ore contestaţia şi dosarul de evaluare.
VI. RETRAGEREA TITLURILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE CONFERENŢIAR
UNIVERSITAR/ PROFESOR UNIVERSITAR
6.1. Titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/ profesor universitar este retras de către
Senatul USEM, în cazul în care au fost constatate abateri grave de la Codul de etică şi deontologie
profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare. în acest caz, ANACEC anulează, în termen de 5
zile de la notificare, decizia de confirmare a titlului ştiinţifico-didactic, iar Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării anulează atestatul.
6.2. ANACEC retrage confirmarea titlului ştiinţifico-didactic dacă:
1) a fost retras titlul ştiinţific de doctor - în cazul conferenţiarilor universitari, şi de doctor/doctor
habilitat - în cazul profesorilor universitari;
2) au parvenit şi s-au adeverit sesizările privind falsurile în dosarul de conferire a titlului
ştiinţifico-didactic, care duc, pe cale de consecinţă, la neîndeplinirea Standardelor minime pentru
conferirea titlului ştiinţifico-didactic respectiv;
3) au fost constatate abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică (plagiat,
confecţionare sau falsificare de date).
6.3. în cazurile menţionate la pct. 6 .2 ., ANACEC anulează decizia de confirmare a titlului
ştiinţifico-didactic şi informează Senatul USEM, care urmează să retragă titlul ştiinţifico-didactic,
precum şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care urmează să anuleze atestatul.
VII. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Prezentul Regulament de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar
şi de profesor universitar intră în vigoare din data adoptării şi se publică pe pagina web oficială a
USEM.
7.2. în caz de respingere de către ANACEC a deciziilor de conferire sau de retragere de către
senat a titlurilor ştiinţifico-didactice pe motiv de abateri grave de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică şi activitatea didactică (plagiat, confecţionare sau falsificare de date), responsabilii de
comiterea sau tolerarea lor sînt sancţionaţi în conformitate cu Codul etic al USEM şi cadrul normativ
de la nivel naţional.
7.3. Persoanele pentru care a fost demarată procedura de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice
de conferenţiar universitar/ profesor universitar până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament
vor obţine titlul ştiinţifico-didactic în conformitate cu prevederile legale valabile la data iniţierii
procedurii în cauză.
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