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 Europa 2020. O strategie europeană pentru o 
creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă 
incluziunii 

  care prevede  ca  prioritate creşterea 
inteligentă prin dezvoltarea unei economii 
bazate pe cunoaştere şi inovare. Pentru 
aceasta, este nevoie de îmbunătăţirea 
calităţii  sistemelor de învăţământ şi 
întărirea performanţei în cercetare. 

  

 Moldova 2020. Strategia Naţională de Dezvoltare 
a Republicii Moldova 2012-2020 

  prin care se pune în valoare   importanţa 
deosebită  a capitalului uman şi a valorificării 
acestuia în sistemul de studii şi de 
cercetare-inovare. 

 

 

 



 Educaţia 2020. Strategia sectorială de 

dezvoltare pentru anii 2014-2020 
  care prevede asigurarea dezvoltării 

durabile a sistemului educaţional în 

vederea formării unei personalităţi 

integrale, active, sociale, creative, ca factori 

ai progresului socioeconomic al ţării, 

creşterea calităţii şi eficienţei proceselor de 

educaţie şi învăţare şi impunerea 

performanţei în cercetare  drept 

criteriu de evaluare şi promovare a calităţii 

programelor şi personalului din învăţământul 

superior. 

 

 



 
 

  

 Activitatea de conferire /confirmare a gradelor ştiinţifice însumează o 
procedură detaliată de examinare a dosarelor de atestare ale 
pretendenţilor şi, în special, a tezelor de doctor/doctor habilitat din 
mai multe perspective: 

 conţinutul, tematica şi problematica; 

 actualitatea problemei investigate; 

 inovaţia şi originalitatea investigaţiilor şi rezultatelor ştiinţifice; 

 relevanţa soluţionării problemei ştiinţifice importante; 

 documentarea solidă în domeniul abordat; 

 implementări valoroase; 

 formularea recomandărilor utile pentru teoria şi practica domeniului; 

 publicaţii reprezentative; 

 respectarea eticii profesionale;  

 ieşirile pe arena internaţională etc. 

 

Conferirea /confirmarea 

gradelor ştiinţifice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raport comparativ. Grade ştiinţifice de doctor 

Doctori în ştiinţe, 

media pe 15 ani - 188,2 
dr. 

a. 2002 

163 dr. a. 2003 

208 dr. 

a. 2004 

129 dr. 

a. 2005 
174 dr. 

a. 2006  

201 dr 

a. 2007 

227 dr. 

a. 2008 

174 dr. 
a. 2009 

246 dr. 

a. 2010 

187 dr. 

a. 2011 

171 dr. 

a. 2012 

180 dr. 

a. 2013 

167 dr. 

a. 2014 

210 dr. 

a. 2015 

185 dr. 

a. 2016 

202 dr. 

Raport comparativ 

Grade ştiinţifice de doctor 



Raport comparativ  

Grade ştiinţifice de doctor habilitat 

 

 

Doctori habilitaţi  

în ştiinţe, media  

pe 15 ani – 22,4 DH 

a. 2002 

25  DH a. 2003 

20  DH 

a. 2004 

24 DH 

a. 2005 
23 DH  

a. 2006  

24 DH 

a. 2007 

18 DH 

a. 2008 

23 DH 

a. 2009 

39 DH 

a. 2010 

22 DH 

a. 2011 

18 DH 

a. 2012 

22 DH 

a. 2013 

26 DH 

a. 2014 

19 DH 

a. 2015 

19 DH 

a. 2016 

14 DH 



Conferirea/confirmarea  

14 teze de doctor habilitat  5 autori femei 

9 autori bărbaţi 
35,7 % femei 

   64,3 % bărbaţi 

Conferirea gradului ştiinţific de 

doctor habilitat 



Conferirea gradelor ştiinţifice pe instituții 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerul          
Educației 
 

Alte  
ministere 
 

AȘM 

 
 

Institutul de 
Cercetări 
Juridice și 
Politice 

USMF „ N. 
Testemițanu” 
 

USM 
 

 

46  

(12 str) 
 

11 

(5 str) 

54  

(4 str) 39  

(7 str) 

123  

(38 str) 
 

22 

(1 str) 



CONFERIREA TITLULUI  ŞTIINŢIFIC ŞI  

ŞTIINŢIFICO-DIDACTIC 

TOTAL  

154 (96 femei) 

62,3 %  

profesor 
cercetător 

8 (3 femei) 

37,5 % 

 

 

conferenţiar 
universitar 

93(65 femei) 

69,8 % 

 

conferenţiar 
cercetător 

37 (23 femei) 

62,6 % 

profesor 
universitar 

16 (5 femei) 

31,2 %  



Conferirea titlurilor științifice și 

științifico-didactice (pe domenii) 

29 CU 
economie 

0 zero 

PU; PC; 
CU; CC 

informatică 

0 zero 

PU; PC; 
CU; CC 
filosofie 

 

17 CU  

drept  

 

 

14 CC 
biologie 

1PU 
agricultură 



 
 

  
 

RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA 

GRADULUI ŞTIINŢIFIC (2016) 

 România -9 (med -1; econ-5;filol-1; şt. adm-1; 

geon-1) 

 Federaţia Rusă – 2 (ped-1; med-1) 

 Franţa – 2 (chimie-1; polit-1) 

 Bulgaria – 1 (politologie) 

 Anglia-1 (medicină DH) 

 Coreea -1 (derpt) 

 Germania -1(istorie) 

 Italia-1 (medicină) 

 Total: 18 echivalări 

 



Formarea CŞS 

 Total - 223 
 CŞS în vederea susţinerii tezelor de doctor  

- 208;  CŞS în vederea susţinerii tezelor de 
doctor  habilitat – 15 

 Performanţă numerică 
 37 economie 

 34 medicină 

 34 pedagogie 

 Restanţă numerică 
 0 religie şi teologie 

 1 filozofie 

 1 medicină veterinară 



ACTIVITATEA DE MONITORIZARE  A SŞP 

 Au fost asistate pe parcursul anului 52 şedinţe ale SŞP, care s-au soldat cu 
o analiză amplă a avantajelor şi dezavantajelor în  activitatea SŞP, vizând  
mai multe aspecte: încadrarea în timpul rezervat de a expune esenţa 
cercetării (pretendenţii au tendinţa de a folosi iraţional timpul); competenţa 
pretendentului de a convinge, de a ilustra, de a expune, de a formula 
argumente şi a aduce dovezi ştiinţifice; întocmirea dosarului pentru SŞP 
(care în unele cazuri nu este complet) etc. 

 

 Informaţiile obţinute prin monitorizarea SŞP sunt  folosite pentru: 

 A sistematiza experienţa  acumulată pentru a îmbunătăţi atât procesul, cât şi 
rezultatele; 

 A  observa schimbărilor aduse de modificările regulamentare: pozitive sau 
negative; 

 A oferi posibilitatea celor interesaţi de a-şi cunoaşte reciproc activitatea, 
printr-o raportare transparentă; 

 A analiza situaţia comunităţii ştiinţifice şi a posibilităţilor/necesităţilor de 
organizare a unor seminare, întruniri de informare şi orientare; 

 A  determina dacă resursele umane implicate corespund cerinţelor 
regulamentare; 

 A  identifica problemele cu care se confruntă comunitatea ştiinţifică în 
procesul de susţinere a tezelor de doctorat  şi  proiectarea posibilelor soluţii 
etc.  

  



Activitatea de monitorizare a CŞS 

 Pe parcursul anului 2016 s-au efectuat 102 de asistări la 
şedinţele de susţinere a tezelor de doctor/doctor habilitat 
(inclusiv on-line), fapt ce constituie 50,4 % din numărul total 
de susţineri ale tezelor de doctorat în 2016.  

 Acest lucru este relevant pentru activitatea Direcţiei Atestare, 
deoarece observarea procesului de facto este una din cele 
mai eficiente modalităţi de asigurare a respectării prevederilor 
regulamentare ale CNAA atât la nivelul organizării şedinţei ca 
atare, cât şi la nivelul de prezentare de către pretendent a 
rezultatelor obţinute. 

  Plus la aceasta, un factor esenţial este observarea şi 
constatarea nivelului de implicare şi de abordare a 
rezultatelor  de către membrii CŞS şi referenţii oficiali, 
caracterul expunerii opiniilor, corectitudinea atitudinii în raport 
cu pretendentul, competenţa de a sintetiza esenţele şi valorile 
cercetării realizate de către pretendentul la grad ştiinţific. 

 



DEZVOLTAREA BAZEI NORMATIVE 

  În perioada de referinţă  s-au făcut completări/ modificări la   

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice 

specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, vizând: 

◦ Prezentarea în formă digitală a tezelor de doctorat în vederea 

recunoaşterii şi echivalării gradului ştiinţific; 

◦ Recomandarea  la titlul ştiinţifico-didactic de către unitatea primară; 

◦ Publicaţiile fără coautori.  

 A fost  modificat şi completat Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a concursului naţional “Teza de doctorat de excelenţă a 

anului”. 

 A fost aprobat noul Regulament al instituţiei de expertiză a CNAA. 

 Au fost instituite  SŞP pe o nouă perioadă, procesul respectiv fiind în 

derulare.  La moment aprobate: 57 SŞP; active – 8 SŞP. Au 

funcţionat 142 SŞP. 

 



Concursul Naţional  “Teza de 

excelenţă a anului 2015” 
 Performanţe superioare  

  Domeniul ştiinţelor medicale: 3 

laureaţi (1 doctor habilitat) 

 Domeniul ştiinţelor exacte: 3 laureaţi 

(1 doctor habilitat) 

 Din 13 laureaţi – 8 femei sau 61,5 % 



 PERSPECTIVE 

 Racordarea activităţii CNAA în 

domeniul atestării la standardele 

internaţionale. 

 Deschiderea activă a CNAA spre 

conlucrare cu diverşi parteneri interni 

şi externi. 

 Sporirea exigenţelor în procesul de 

atestare în vederea asigurării calităţii 

pregătirii cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice de calitate 

superioară. 


