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Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în
contextul integrării în spaţiul ştiinţific internaţional
conf. univ., dr. hab. Tatiana SPĂTARU,
şef Secţie ştiinţe socioumanistice,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova
Scurt istoric
În anul 1993 în oraşul Almatî (Republica Kazahstan) organele statale de
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă din
spaţiul postsovietic – Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Moldova,
Federaţia Rusă, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina – au creat Asociaţia
internaţională a organelor de stat de atestare (Международная aссоциация
государственных органов аттестации научно и научно-педагогических
кадров - МАГАТ) (în continuare se va utiliza abrevierea МАГАТ). Datorită
conlucrării statelor respective, pe parcursul a aproximativ două decenii, în
cadrul acestei organizaţii au fost obţinute progrese substanţiale în domeniul
coordonării şi sincronizării activităţii organelor statale de atestare în spaţiul
Comunităţii Statelor Independente.
Actele normative ce reglementează activitatea МАГАТ-ului
Activitatea МАГАТ-ului se desfăşoară în baza Convenţiei privind
colaborarea în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice şi
nostrificării documentelor despre calificarea lor în cadrul Comunităţii Statelor
Independente (or. Moscova, 13 martie 1992); Statutului Asociaţiei Internaţionale
a organelor statale de atestare (or. Almatî, 17 mai 1993); Convenţiei privind
constituirea Asociaţiei Internaţionale a organelor de atestare a cadrelor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă (or. Almatî, 17 mai 1993); Convenţiei
privind principiile nostrificării documentelor de grade ştiinţifice, echivalării
gradelor ştiinţifice (or. Almatî, 17 mai 1993).
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Potrivit Statutului adoptat, scopul asociaţiei create constă în organizarea
cooperării eficiente a membrilor în problemele ce ţin de competenţa acestora. În
conformitate cu scopul şi obiectivele sale, МАГАТ elaborează

recomandări

privind unificarea nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice, condiţiilor de creare şi
organizare a lucrului consiliilor de susţinere a tezelor de doctorat, unificării
cerinţelor înaintate faţă de pretendenţii la grade şi titluri ştiinţifice, principiile de
funcţionare a comisiilor de experţi, crearea bazelor de date, retribuirea muncii
persoanelor încadrare în procedurile de atestare, principiile analitice, de
pronosticare şi control al activităţii sistemului de atestare.
În conformitate cu prevederile Statutului, organul suprem al МАГАТ-ului
este Conferinţa, şedinţa căreia se organizează cel puţin o dată pe an în statele,
organele de atestare ale cărora

sunt membri ai МАГАТ-ului. Hotărârile

Conferinţei sunt discutate de către părţile membre, adoptate cu unanimitate de
voturi şi poartă un caracter de recomandare.
Convenţia privind colaborarea în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice şi nostrificării documentelor despre calificarea lor în cadrul
Comunităţii Statelor Independente (or. Moscova, 13 martie 1992) reprezintă un alt
act important, care a pus bazele activităţii ulterioare a МАГАТ-ului. În baza
acestui document, au fost

elaborate condiţiile

juridice, economice şi

organizatorice care garantează drepturi egale şi responsabilitate maximă în
pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice pentru toţi membrii statelor
părţi, asigură condiţii echitabile pentru desfăşurarea studiilor doctorale ale
persoanelor din alte state.
Totodată, în convenţie sunt stipulate condiţiile de schimb echivalent între
state privind studiile ştiinţifice de calificare înaltă, efectuarea stagiilor de
perfecţionare, reglementarea privind nostrificarea documentelor şi calificarea
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, garantarea drepturilor persoanelor care
deţin grade şi titluri, obţinute în perioada fostei URSS, de reînregistrare în
conformitate cu actele normative ale fiecărei ţări.
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O experienţă relevantă în domeniul colaborării internaţionale se constată în
cazul Republicii Ucraina. La iniţiativa structurii similare din ţara vecină au fost
semnate convenţii de colaborare între guvernele Ucrainei, Azerbaidjanului (Kiev,
22 decembrie 1995), Kîrgîstanului (Kiev, 19 iunie 1996), Belarusiei (Minsk, 16
mai 2000), Kazahstanului (Astana, 22 septembrie 2001), Turkmenistanului (Kiev,
14 mai 2001), Federaţiei Ruse (Moscova, 21 iunie 2002).
Conlucrarea Republicii Moldova în cadrul МАГАТ-ului
Datorită participării în cadrul lucrărilor conferinţelor МАГАТ-ului,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

îşi extinde şi aprofundează

relaţiile internaţionale în sfera atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de
calificare înaltă, face schimb de experienţă în problemele recunoaşterii
documentelor de calificare ştiinţifică înaltă, obţinute atât de cetăţenii Republicii
Moldova peste hotare, cât şi de către cetăţenii străini pe teritoriul republicii
noastre, perfecţionează procedura de recunoaştere şi stabileşte echivalarea acestora
în Republica Moldova.
În afară de aceasta, CNAA implementează efectiv şi combină propria
experienţă de atestare a cadrelor ştiinţifice cu cea a statelor CSI şi a statelor
europene, în special, a României.
Datorită colaborării internaţionale extinse, în cadrul МАГАТ-ului se asigură
eficacitatea procesului de atestare la nivel naţional, se evidenţiază tendinţa spre
unificarea cerinţelor faţă de tezele de doctorat, faţă de procedura de susţinere şi de
confirmare a deciziilor privind confirmarea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor
ştiinţifico-didactice.
Republica Moldova a fost prezentă în cadrul mai multor conferinţe ale
МАГАТ-ului cu iniţiative şi propuneri de eficientizate a sistemului de atestare a
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Lucrările penultimei Conferinţe, celei de-a X-a, s-au desfăşurat în Republica
Belarus, în perioada 8-9 iunie 2009. Pe agenda de lucru a conferinţei au fost
incluse chestiuni importante, precum raportul despre schimbările intervenite în
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nomenclatorul de specialităţi al CSA din Federaţia Rusă; ameliorarea criteriilor
comune privind calitatea ediţiilor ştiinţifice de profil, prin intermediul cărora sunt
diseminate în mediul ştiinţific principalele rezultate ale lucrărilor de disertaţie.
Ultima întrunire a statelor membre a avut loc în perioada 22-23 iunie 2010
în or. Kiev, Ucraina, unde s-au desfăşurat lucrările conferinţei a XI-a a Asociaţiei
Internaţionale a organelor statale de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice de înaltă calificare. În cadrul acestei conferinţe a fost semnat
Memorandumul de colaborare între Asociaţia Internaţională a Academiilor de
Ştiinţe (MAAN) şi Asociaţia Internaţională a organelor statale de atestare a
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare (МАГАТ). Din partea
Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Ştiinţe memorandumul a fost semnat de
Boris PATON, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, şi de Vladimir
MACIULIN, preşedintele Comisiei Superioare de Atestare din Ucraina, ţară care a
prezidat şedinţa respectivă.
Prim-ministrul Ucrainei, Nicolai Azarov, a adresat un mesaj de salut
participanţilor la Conferinţă. Reprezentanţii fiecărei ţări (Ucraina, Kazahstan,
Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Federaţia Rusă) au prezentat rapoarte privind
activitatea sistemului de atestare din ţările lor.

În finalul Conferinţei, a fost

semnată o hotărâre, prin care se exprima mulţumiri Republicii Kazahstan pentru
activitatea de instituire şi monitorizare a activităţii МАГАТ-ului, fiind adoptată
decizia de a transfera sediul МАГАТ-ului de la Astana la Moscova, opţiune
determinată de accesibilitatea lingvistică şi comunicaţională. S-a decis să fie
extinsă activitatea МАГАТ-ului, prin includerea unor noi membri; să se instituie
editarea Buletinului МАГАТ-ului, cu o periodicitate de cel puţin o dată pe an, să
fie creat website-ul instituţiei respective. De asemenea, s-a luat decizia de a
institui consilii ştiinţifice internaţionale şi de a recunoaşte reciproc listele ediţiilor
ştiinţifice de profil.
În dezbateri au fost discutate pe larg probleme privind plagiatul, preluarea
textelor din tezele realizate în limba rusă şi traducerea acestora în limbile statelor
CSI, cu susţinerea lor ulterioară în consiliile ştiinţifice din ţările respective. În
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conformitate cu prevederile Conferinţei precedente, cea de-a X-a, desfăşurată în
Belarus, statele membre ale МАГАТ-ului au elaborat în colaborare cu Bibliotecile
naţionale aşa-numitele antiplagiat-control-sisteme de depistare computerizată a
plagiatului. La momentul recepţionării tezelor în sistemul de atestare, acestea sunt
verificate mai întâi în ceea ce priveşte elementele de plagiat, după care începe
procesarea dosarelor respective şi evaluarea acestora.
Unele state membre ale МАГАТ-ului, precum Armenia, au elaborat şi
implementat certificate de absolvire a studiilor doctorale, eliberându-le tuturor
persoanelor care au absolvit acest nivel de instruire. În aceeaşi ordine de idei, de
mai mult timp Ucraina eliberează suplimente la diplomele de candidat în ştiinţe, în
care sunt plasate informaţii suplimentare despre deţinătorul gradului de doctor,
calificativele examenelor susţinute, ierarhia din structura sistemului de învăţământ.
S-a discutat, de asemenea, despre procedura de atestare a tezelor susţinute în alte
state, propunându-se reatestarea obligatorie a tezelor în ţările unde va fi solicitată
echivalarea.
Pentru următoarea conferinţă, care urmează să se desfăşoare la Moscova, se
preconizează să fie discutat statutul juridic al МАГАТ-ului, unificarea actelor sale
normative şi crearea sistemului unic de antiplagiat-control în cadrul sistemului
МАГАТ, precum şi crearea unui sistem informaţional unic în spaţiul european.
Convenţiile şi acordurile internaţionale
Republica Moldova a semnat o serie de convenţii şi acorduri internaţionale,
care vizează în mod direct sau tangenţial procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice.
Unul dintre primele acorduri a fost încheiat între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse la 14 decembrie 1994 în oraşul Moscova.
Acesta reglementează procedurile de conlucrare, precum consultarea reciprocă în
elaborarea concepţiilor naţionale de dezvoltare a sistemului de atestare şi a
cerinţelor faţă de atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă
calificare; elaborarea nomenclatorului naţional de specialităţi; recunoaşterea
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actelor de calificare ştiinţifică, eliberate de statele părţi. În scopul sporirii calităţii
expertizei tezelor de doctor, fiecare din părţi va contribui la participarea savanţilor
şi a specialiştilor ţării respective în activitatea consiliilor de conferire a gradelor
ştiinţifice ale altor ţări, precum şi în calitate de referenţi la susţinerea tezelor de
doctor.
Un alt act normativ este semnat la 22 iunie 2000, la Sofia, în urma încheierii
Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, titlurilor
ştiinţifice şi didactice, procedurile de recunoaştere reciprocă fiind stipulate în
articolele 9-12 ale Acordului. Următorul document internaţional, semnat la 18 mai
2001, la Kiev, între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al
Ucrainei, stipulează, de asemenea, recunoaşterea reciprocă şi echivalarea
documentelor de studii şi titluri ştiinţifice. În articolul 6 este specificat faptul că
părţile recunosc pe teritoriul lor actele de stat care atestă titlurile ştiinţifice,
eliberate de către un organ de atestare de stat al celeilalte părţi. Acordul între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea
reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţiile
de învăţământ acreditate în Republica Moldova şi în România (Chişinău, 20 iunie
1998), şi amendamentele din 26 august 2010, stabilesc faptul că diplomele de
doctor în oricare dintre ramurile ştiinţei, acordate în Republica Moldova, şi
diplomele de doctor în ramurile ştiinţei, acordate în România, sunt recunoscute
reciproc pe teritoriul statului celeilalte Părţi, în bază îndeplinirii procedurilor
naţionale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile propriilor cetăţeni, conform
legislaţiei în vigoare pe teritoriul fiecărei Părţi.
Sinteza sumară a actelor legislative scoate în evidenţă faptul că acest
segment încă nu este valorificat suficient. Ţinând cont de experienţa şi realizările
statelor vecine, Ucraina şi România, este necesar să depunem eforturi susţinute
pentru reglementarea actelor legislative naţionale şi sincronizarea lor cu cele
internaţionale.
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Concluzii generale
Pregătirea cadrelor de înaltă calificare ştiinţifică reprezintă una dintre
priorităţile politicii statului nostru. Problemele principale care stau în faţa
structurilor statale de atestare consistă în ridicarea standardului de pregătire a
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, instalarea unor bariere sigure în calea
obţinerii prin fraudă, prin metode departe de etica ştiinţifică, a gradelor de
calificare ştiinţifică, asigurarea obiectivităţii şi independenţei în expertizarea
disertaţiilor. Statutul gradelor ştiinţifice în lume este destul de înalt şi acest fapt
motivează procesul continuu al schimbului de specialişti şi mobilitatea acestora.
Procesele de integrare ce se derulează actualmente în spaţiul ştiinţific
european dictează necesitatea revizuirii întregului sistem de pregătire şi atestare a
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare din Republica Moldova şi racordarea
acestuia la standardele calităţii europene, constituind un deziderat nu numai
declarat, dar şi dorit al comunităţii ştiinţifice autohtone.
Deschiderea spaţiului informaţional pentru cercetările ştiinţifice, care oferă
posibilitatea unor discuţii constructive şi profesioniste, reprezintă un important
element al procedurii de apreciere a calităţii tezelor de doctorat. Perfecţionarea
mecanismului organizaţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă
presupune iniţierea unor optimizări radicale la toate nivelurile de apreciere – de la
calitatea de conducător de doctorat, şcoala doctorală, discuţia la catedră (alte
subdiviziuni universitare şi academice de evaluare) până la structurile statale de
atestare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi actele legislative naţionale şi
internaţionale. Implicarea activă a subiecţilor de expertizare a tezelor de doctor
(individuale sau colective) în procesele integraţioniste, care se derulează în
comunitatea ştiinţifică europeană, va favoriza schimbul mai operativ de rezultate
ştiinţifice, crearea condiţiilor optime pentru mobilitatea cadrelor ştiinţifice,
afirmarea plenară a acestora în viaţa socială şi în comunitatea profesională.
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Rezumat
Procesele de integrare ce se derulează actualmente în spaţiul ştiinţific
european dictează necesitatea revizuirii întregului sistem de pregătire şi atestare a
cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare din Republica Moldova şi racordarea
acestuia la standardele calităţii europene, constituind un deziderat nu numai
declarat, dar şi dorit al comunităţii ştiinţifice autohtone.
Abstract
Integration processes which currently run in the European scientific space
dictate the need to revise the whole system of training and attestation of highly
qualified scientific personnel from the Republic of Moldova and its connection to
European quality standards, being not only a declared, but also wanted,
desideratum of the scientific native community.
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