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Cu privire Ia punerea în aplica
a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţtfico-dkTactice

în scopul corelării procesului dg'fmplementare a prevederilor Metodologiei de conferire şi
confirmare a titlurilor ştiinţifice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2019,
Regulamentului de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019, Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţificodidactice în învăţământul superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2020,
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul
$

n-

superior, aprobat pritt-Hotărârea Guvernului nr. 482/2017, precum şi a Ordinului Ministrului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1017/2018 cu privire la punerea în aplicare a Hotărârii
Guvernului nr. 482 din 28.06.2017,
ORDON:

1.

Pentru asigurarea continuităţii ciclurilor de studii universitare, în vederea aplicării

cadrului normativ de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de către organizaţiile
din domeniile cercetării şi inovării, instituţiile de învăţământ superior, confirmate de Agenţia
Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC), precum şi în scopul
completării actelor respective de studii eliberate de MECC, a asigura concordanţa în aplicarea
următoarelor acte normative:
1.1. Nomenclatoarele în baza cărora se organizează programele de studii superioare sunt:
a)

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în

învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017 (Monitorul Oficial din
30.06.2017, nr. 216-228, art. 564);
b)

Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

199/2013 (Monitorul Oficial din 22-03-2013, Nr. 60-63, art. 253).
1.2.

în contextul autonomiei universitare, programele de studii superioare la ciclul III

(doctorat) vor fi elaborate în cadrul profilurilor ştiinţifice (Hotărârea Guvernului 199/2013) de

către instituţia de învăţământ superior şi vor fi aprobate şi autorizate provizoriu, conform
legislaţiei în vigoare.
1.3. Titlurile ştiinţifice de doctor/ doctor habilitât se vor conferi de către organizaţia
din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv instituţia de învăţământ superior, în baza Ordinului
Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 1017/2018, prin care se reglementează
corelarea
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Master
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Doctor/

Doctor

habilitât,

conform

Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul
superior (Hotărârea Guvernului nr. 482/2017) şi Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice
(Hotărârea Guvernului nr. 199/2013) - Ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 377-383, art.
1474 la 05 octombrie 2018.
1.4. Titlurile ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar si profesor universitar se
vor conferi de către senatul instituţiei de învăţământ superior în Domeniul fundamental al
ştiinţei, culturii şi

tehnicii,

cu specificarea Domeniului general de studiu, în baza

Nomenclatorului domeniilor de form are profesională şi al specialităţilor în învăţământul
superior (Hotărârea Guvernului nr. 482/2017), conform prevederilor Regulamentului de
conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior (Hotărârea Guvernului
325/2019).
1.5. Titlurile ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar,
conferite de s e n a tc o n f ir m a te de ANACEC, în domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi
tehnicii, cu specificarea domeniului general de studiu, se vor înscrie în Atestatele respective. Se
va utiliza doar ştampila universităţii si vor fi 2 semnături: una a rectorului şi alta a preşedintelui
ANACEC. Atestatele completate se eliberează în modul stabilit de către Centrul de Tehnologii
Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE).
1.6.
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profilurilor/specialităţilor ştiinţifice ale Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 199/2013, în conformitate cu prevederile Metodologiei aprobării
conducătorilor de doctorat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 326/2019.
*
1.7. Teza/lucrarea de sinteză este elaborată în cadrul programelor de doctorat/
postdoctorat, racordate la priorităţile strategice ale domeniilor cercetării şi inovării, în
conformitate cu prevederile Metodologiei de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2019.
1.8. Teza, rezumatul tezei şi lucrarea de sinteză sunt elaborate şi redactate în conformitate
cu cerinţele stabilite prin regulamentele instituţionale ale organizaţiilor din domeniile cercetării şi
inovării (Hotărârea Guvernului 497/2019 şi Hotărârea Guvernului 1007/2014).
Astfel, teza, rezumatul tezei şi lucrarea de sinteză sunt elaborate în conformitate cu Ghidul
de redactare a tezelor de doctorat şi a rezumatului, elaborat de Şcolile Doctorale, conform
prevederilor Recomandărilor-cadru de redactare a tezei de doctorat şi a rezumatului, aprobate

prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1078 din 27 decembrie 2016, precum şi în baza
prevederilor Regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, aprobat prin
Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 514 din 05 decembrie 2017, până la
aprobarea unor noi prevederi de către MECC. la propunerea ANACEC, după consultarea cu
organizaţiile din domeniile cercetării si inovării.
1.9.
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în
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şi

completările

în

Nomenclatoarele menţionate supra, precum şi în celelalte regulamente, metodologii, recomandări,
ordine în domeniile educaţiei şi cercetării pot fi operate doar de către Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării, inclusiv, la propunerile susţinute de argumente ştiinţifice şi economice, ale
organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării, instituţiilor de învăţământ superior, dar şi ale
autorităţilor publice centrale şi locale, patronate, sindicate etc.

2. Conducerea organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv a instituţiilor de
învăţământ superior, conducerea Centrului de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în
Educaţie (dl Arcadi Malearovici) şi a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi
Cercetare (dl Andrei Chiciuc) vor asigura implementarea prevederilor aprobate prin prezentul
Ordin.
3. Direcţia politici în domeniul învăţământului superior (dna Nadejda Velişco) şi Direcţia
politici în domeniul cercetării şi inovării (dna Aliona Onofrei) vor monitoriza procesul de
^ ,conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Topală,
Secretar general al ministerului.
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