APROBAT
Prin hotărîrea rectoratului UASM nr. 15 din 25.06.1996
Pus în aplicare prin ordinul 165-SP din 4 iulie 1996
Completat prin decizia Biroului Senatului universitar
din 4.12.2007, proces-verbal nr. 12
Completat prin decizia Senatului universitar
din 21.12.2012, proces-verbal nr. 9

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA CRITERIILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE
CONDUCERE, CONFERIREA TITLURILOR ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE (din anul 2002 -

ştiinţifico-didactice)
Reieşind din Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea
organelor de conducere în instituţiile de învăţămînt superior universitar din RM şi Regulamentului cu
privire la activitatea consiliilor ştiinţifice specializate şi la modul de conferire a titlurilor ştiinţifice şi
didactice a determina următoarele criterii pentru ocuparea posturilor didactice şi de conducere, conferirea
titlurilor ştiinţifice şi didactice:

1. CERINŢELE GENERALE FAŢĂ DE PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE SUNT:
(decan, şef catedră)
a) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
b) să posede titlu ştiinţific şi didactic în domeniul respectiv;
c) să cunoască limba de Stat a Republicii conform Legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul
Republicii Moldova;
d) să prezinte un program privind activitatea unităţilor respective;
e) să nu depăşească vîrsta de pensionare.
Ca excepţie, pentru persoane cu titlu de profesor universitar, se admite continuarea
activităţii într-un post de conducere după pensionare pe un termen de cel mult 5 ani.
Pentru suplinirea repetată a postului de șef de catedră, cerințele sunt următoarele:
a) să fie asigurate disciplinele predate la catedră cu manuale intră în vigoare de la data de
01.01.2014
b) să fie asigurate disciplinele predate la catedră cu lucrări metodice – de la 01.01.2015
c) conducător sau participant în ultimii 5 ani în proiecte ştiinţifice sau contracte finanțate din surse
extrabugetare cu o valoare de cel puțin 10 mii lei pentru fiecare persoană – de la 01.01.2015
d) nu mai puţin de 50% din profesorii titulari să fie cu grade ştiinţifice – de la 01.01.2016
e) să corespundă cerinţelor de conferenţiar sau profesor în funcţie de titlul didactic deţinut – de la
data aprobării
f) pentru conferenţiari să pregătească în ultimii 5 ani cel puţin 1 doctor în ştiinţe – de la
01.01.2016
2. LA CONCURS PENTRU TITLUL DE PROFESOR UNIVERSITAR POT CANDIDA:
2.1.Persoane care au titlul ştiinţific de doctor habilitat şi titlul didactic de conferenţiar
universitar în domeniul respectiv;
a) sunt aleşi prin concurs în posturile de şef catedră, profesor universitar sau exercită funcţia de
rector, prorector pentru studii, prorector pentru munca ştiinţifică – după un an de activitate în postura
respectivă;
b) activează în instituţii de învăţămînt superior nu mai puţin de 5 ani (din anul 2002 – 10 ani);
c) dispun de manual sau investigaţii ştiinţifice, aplicate pe larg în practica instructiv-didactică şi
ştiinţifică şi de cel puţin 10 lucrări metodice (inclusiv 5 în ultimii 5 ani) în domeniul
respectiv;
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d) dispun de cel puţin 40 lucrări ştiinţifice publicate (inclusiv 5 în ultimii 5 ani), din care
cel puţin 50% în reviste şi publicaţii de prestigiu (consacrate) şi cel puţin 20% ca singur autor;
e) au la activ doctoranzi şi cel puţin unul cu teza susţinută (din anul 2002 – 2 doctori în
ştiinţe sau 1 doctor habilitat în ştiinţă);
j) ţin cursuri teoretice la obiectul de bază al specialităţii la un înalt nivel ştiinţific şi metodic.
2.2. Ca excepţie, persoane care au titlul ştiinţific de doctor şi titlul didactic de
conferenţiar universitar în domeniul respectiv;
a) sunt aleşi prin concurs la posturile de profesor universitar, şef catedră sau exercită funcţia de
rector, de prorector – după un an de activitate în postura respectivă;
b) au o vechime de muncă ştiinţifico-didactică de cel puţin 20 ani;
c) dispun de lucrări ştiinţifice valoroase (manuale, monografii, studii ştiinţifico-metodice)
recomandate pentru instituţiile superioare universitare, sunt autori de manuale originale
pentru şcoala superioară sau pentru licee ori şcolile medii de cultură generală;
d) sunt autori la cel puţin 40 lucrări ştiinţifice publicate (inclusiv 2 în ultimii 5 ani), din
care cel puţin 50% în reviste şi publicaţii de prestigiu (consacrate) şi cel puţin 20% ca singur autor;
e) au pregătit cel puţin 2 doctoranzi ((din anul 2002 – au pregătit în Republica
Moldova (conducător de doctorat) 3 doctori în ştiinţe);
j) ţin cursuri teoretice la obiectul de bază al specialităţii la un înalt nivel ştiinţific şi metodic;
z) nu depăşesc vîrsta de 65 ani.
De aceste înlesniri nu se bucură persoanele care au urmat postdoctoratul sau concediul
de creaţie (6-12 luni).
Notă: „Pentru obţinerea titlului ştiinţifico-didactic de profesor/conferenţiar
universitar lucrările ştiinţifice şi metodico-didactice publicate de către pretendent
trebuie în mod obligatoriu: să corespundă domeniului specialităţii ştiinţifice
solicitate; să îndeplinească condiţiile actuale înaintate pretendenţilor la gradele
ştiinţifice corespunzătoare acestor titluri”. Temei: Decizia Biroului Senatului universitar din
4.12.2007, proces verbal nr. 12.

3. LA CONCURS PENTRU POSTUL DE PROFESOR UNIVERSITAR POT CANDIDA:
a) persoane care au titlul didactic de profesor universitar în domeniul respectiv;
b) persoane care au titlul ştiinţific de doctor habilitat în domeniul respectiv şi o vechime de cel
puţin 5 ani în funcţia de conferenţiar universitar sau cel puţin 10 ani în activitatea
ştiinţifică şi care au pregătit 1-2 doctoranzi;
c) ca excepţie, persoane care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul respectiv sau
titlul onorific şi o vechime de cel puţin 15 ani ca titular cu funcţii didactice, dintre care cel puţin 5
ani în funcţia de conferenţiar universitar.
La postul de profesor universitar pot pretinde persoane care s-au manifestat printr-o susţinută
(apreciată) activitate de pedagog şi savant:
- dispun de lucrări ştiinţifice valoroase (manuale, monografii, studii ştiinţifico-metodice)
recomandate pentru instituţiile superioare universitare şi preuniversitare şi cel puţin 8 lucrări
metodice (inclusiv 4 în ultimii 5 ani) în domeniul respectiv;
- dispun de cel puţin un curs de lecţii publicate (multiplicate);
- dispun de cel puţin 35 lucrări ştiinţifice publicate (inclusiv 5 în ultimii 5 ani), din care
cel puţin 50% în reviste şi publicaţii de prestigiu (consacrate) şi cel puţin 20% ca singur autor;
- pregătesc magistri şi doctoranzi sau au pregătit 1-2 doctoranzi;
- ţin cursuri teoretice generale şi de specialitate la un înalt nivel ştiinţific şi metodic;
- nu depăşesc vîrsta de pensionare.
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Ca excepţie, Senatul universitar poate admite la concursul pentru suplinirea unui post didactic titular
persoane de vîrsta pensionară care au titlu didactic de profesor universitar şi corespund cerinţelor de
mai sus, pe un termen de cel mult 5 ani după pensionare.
Pentru suplinirea repetată a postului de profesor universitar la concurs pot candida cadrele
didactice care dispun de:
a) 10 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 în revista Ştiinţa Agricolă (ultimii 5 ani), intră în vigoare de la data de
01.01.2014;

b) disciplinele predate sunt asigurate cu manuale – de la 01.01.2014;
c) disciplinele predate sunt asigurate cu lucrări metodice conform programelor analitice –
aprobării;

de la data

d) să activeze sau să fi activat în ultimii 5 ani în proiecte ştiinţifice sau contracte finanțate din surse
extrabugetare cu o valoare de cel puțin 10 mii lei pentru fiecare persoană – de la 01.01.2015;

e) să pregătească în ultimii 5 ani cel puţin 1 doctor în ştiinţe – de la 01.01.2016.
Remarcă: se consideră coautori la lucrări ştiinţifice discipolii conducătorului tezei de doctor,
conducătorii de teză de doctorat sau postdoctorat sau de proiect de cercetare şi colaboratorii din cadrul
proiectului de cercetare. Coautori la lucrări metodice pot fi: şeful catedrei; alte cadre didactice ce predau
în grupe paralele. În alte cazuri decât cele menţionate mai sus, lucrările nu sunt luate în considerație la
concursul respectiv cu excepţia manualelor şi monografiilor cu colegii din UASM, din ţară şi peste
hotare. Disciplinele predate pot fi asigurate cu manuale și lucrări metodice nu doar al candidatului la post
dar și al altor autori. Temei: Decizia Senatului universitar din 21.12.12, proces verbal nr.9.
4. LA CONCURS PENTRU TITLUL DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR
POT CANDIDA:
4.1.Persoane care au titlul ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în domeniul
respectiv:
a) sunt aleşi prin concurs în posturile de şef catedră, conferenţiar universitar sau exercită funcţia
de rector, de prorector – după un an de activitate în postura respectivă;
b) activează în procesul de instruire în instituţiile de învăţămînt superior universitar de cel puţin
5 ani;
c) dispun de cel puţin 6 lucrări metodice (inclusiv 3 în ultimii 5 ani) sau manuscrise folosite
în procesul de instruire în domeniul respectiv, au un curs de lecţii publicate (multiplicate);
d) dispun de cel puţin 25 lucrări ştiinţifice publicate (inclusiv 5 în ultimii 5 ani), din care
cel puţin 30% în reviste şi publicaţii de prestigiu (consacrate) şi cel puţin 20% ca singur autor;
e) sunt conducători la cel puţin 10 lucrări de diplomă ((din anul 2002 – teze
(proiecte) de licenţă) (la catedrele de profil);
j) ţin prelegeri teoretice şi cursuri speciale la un înalt nivel ştiinţifico-metodic.
4.2. Ca excepţie, persoane fără titlu ştiinţific care:
a) sunt aleşi prin concurs la postul de conferenţiar universitar – după un an de activitate
în postura respectivă;
b) au o vechime de muncă în instituţii de învăţămînt superior universitar nu mai puţin de 10 ani;
c) dispun de manuale, cursuri de lecţii şi cel puţin 6 lucrări metodice (inclusiv 3
în ultimii 5 ani) în domeniul respectiv;
d) sunt conducători la cel puţin 10 lucrări de diplomă (din anul 2002 – teze (proiecte)
de licenţă) (la catedrele de profil);
e) ţin prelegeri teoretice şi cursuri speciale la un înalt nivel ştiinţifico-metodic;
j) nu depăşesc vîrsta de 65 ani;
z) de aceste înlesniri nu se bucură persoanele care au urmat doctoratul cu frecvenţă la zi sau
concediul de creaţie (3-6 luni).

Notă: „Pentru obţinerea titlului ştiinţifico-didactic de profesor/conferenţiar
universitar lucrările ştiinţifice şi metodico-didactice publicate de către pretendent
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trebuie în mod obligatoriu: să corespundă domeniului specialităţii ştiinţifice
solicitate; să îndeplinească condiţiile actuale înaintate pretendenţilor la gradele
ştiinţifice corespunzătoare acestor titluri”. Temei: Decizia Biroului Senatului universitar din
4.12.2007, proces verbal nr. 12.

5. LA CONCURS PENTRU POSTUL DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR
POT CANDIDA:
5.1. a) persoane care au titlul didactic de conferenţiar universitar în domeniul
respectiv;
b) persoane care au titlul ştiinţific de doctor habilitat în domeniul respectiv şi o vechime de
cel puţin 2 ani în activitatea didactică sau cel puţin 5 ani vechime în activitatea
ştiinţifică;
c) persoane care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul respectiv şi o vechime de cel puţin 5 ani în
activitatea didactică sau cel puţin 10 ani vechime în activitatea ştiinţifică.
La postul de conferenţiar universitar pot pretinde persoane care s-au manifestat plenar în
activitatea ştiinţifico-didactică:
- dispun de cel puţin 5 lucrări metodice (inclusiv 3 în ultimii 5 ani) în domeniul
respectiv;
- dispun de un curs de lecţii aprobat la şedinţa catedrei;
- dispun de cel puţin 20 lucrări ştiinţifice publicate (inclusiv 5 în ultimii 5 ani);
- sunt conducători la cel puţin 3 lucrări de licenţă (din anul 2002 – teze (proiecte)
de licenţă) (la catedrele de profil);
- ţin cursuri teoretice la un înalt nivel ştiinţifico-metodic;
- nu depăşesc vîrsta de pensionare.
Pentru suplinirea repetată a postului de conferențiar universitar la concurs pot candida
cadrele didactice care dispun de:
1) 8 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 în revista Ştiinţa Agricolă (ultimii 5 ani), intră în vigoare de la data de
01.01.2014;

2) disciplinele predate sunt asigurate cu lucrări metodice conform programelor analitice –

de la data

aprobării;

3) disciplinele predate sunt asigurate cu manuale – de la 01.01.2014;
4) să activeze sau să fi activat în ultimii 5 ani în proiecte ştiinţifice sau contracte finanțate din surse
extrabugetare cu o valoare de cel puțin 10 mii lei pentru fiecare persoană – de la 01.01.2015.

Remarcă: se consideră coautori la lucrări ştiinţifice discipolii conducătorului tezei de doctor,
conducătorii de teză de doctorat sau postdoctorat sau de proiect de cercetare şi colaboratorii din cadrul
proiectului de cercetare. Coautori la lucrări metodice pot fi: şeful catedrei; alte cadre didactice ce predau
în grupe paralele. În alte cazuri decât cele menţionate mai sus, lucrările nu sunt luate în considerație la
concursul respectiv cu excepţia manualelor şi monografiilor cu colegii din UASM, din ţară şi peste
hotare. Disciplinele predate pot fi asigurate cu manuale și lucrări metodice nu doar al candidatului la post
dar și al altor autori. Temei: Decizia Senatului universitar din 21.12.12, proces verbal nr.9.
6. LA CONCURS PENTRU TITLUL DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC SUPERIOR
POT CANDIDA:
a) persoane care au titlul ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în domeniul
respectiv;
b) sunt aleşi prin concurs sau numite, în rezultatul atestării, în postul de şef sector ştiinţific, şef
laborator, cercetător ştiinţific coordonator, cercetător ştiinţific principal, cercetător ştiinţific superior –
după un an de activitate în postura respectivă;
c) au o vechime de muncă ştiinţifică de cel puţin 5 ani;
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d) dispun de brevete de invenţii, monografii de valoare şi de cel puţin 25 lucrări ştiinţifice

publicate (inclusiv 7 în ultimii 5 ani) în domeniul respectiv:

- cel puţin 50% în reviste şi publicaţii de prestigiu (consacrate);
- cel puţin 50% în domeniul respectiv;
- cel puţin 20% ca singur autor.
7. LA CONCURS PENTRU POSTUL DE LECTOR SUPERIOR UNIVERSITAR
POT CANDIDA:
a) persoane care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul respectiv şi o vechime de cel puţin 3
ani în activitatea didactică sau cel puţin 5 ani vechime de muncă ştiinţifică;
b) persoane care nu au titlu ştiinţific de doctor cu o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea
didactică, ştiinţifică sau de creaţie.
La postul de lector superior universitar pot pretinde persoane care:
- dispun de cel puţin 2 lucrări metodice în domeniul respectiv;
- dispun de cel puţin 5 lucrări ştiinţifice publicate;
- nu depăşesc vîrsta de pensionare.
Pentru suplinirea repetată a postului de lector superior universitar la concurs pot candida
cadrele didactice care dispun de:
a) titlul ştiinţific de doctor în domeniul respectiv, intră în vigoare de la data de 01.01.2016;
b)
c)

5 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 în revista Ştiinţa Agricolă (ultimii 5 ani) – de la 01.01.2014;
lucrările de laborator predate să fie asigurate cu lucrări metodice conform programei analitice – de la data
aprobării.

Remarcă: se consideră coautori la lucrări ştiinţifice discipolii conducătorului tezei de doctor,
conducătorii de teză de doctorat sau postdoctorat sau de proiect de cercetare şi colaboratorii din cadrul
proiectului de cercetare. Coautori la lucrări metodice pot fi: şeful catedrei; alte cadre didactice ce predau
în grupe paralele. În alte cazuri decât cele menţionate mai sus, lucrările nu sunt luate în considerație la
concursul respectiv cu excepţia manualelor şi monografiilor cu colegii din UASM, din ţară şi peste
hotare. Disciplinele predate pot fi asigurate cu manuale și lucrări metodice nu doar al candidatului la post
dar și al altor autori. Temei: Decizia Senatului universitar din 21.12.12, proces verbal nr.9.
8. LA CONCURS PENTRU POSTUL DE LECTOR UNIVERSITAR POT CANDIDA:
a) persoane care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul respectiv;
b) absolvenţii stagiului de doctorat, care au publicaţii, cel puţin 2 lucrări ştiinţifice
publicate în domeniul respectiv.
9. LA CONCURS PENTRU POSTUL DE ASISTENT UNIVERSITAR POT CANDIDA:
a) persoane care ş-au continuat studiile în învăţămîntul postuniversitar şi postuniversitar
specializat;
b) deţinătorii diplomelor de licenţă cu media generală de licenţă de cel puţin 8 puncte.
8. PENTRU POSTUL DE PEDAGOG SOCIAL
POT CANDIDA PERSOANE CU STUDII CORESPUNZĂTOARE
Cadru didactic ce a publicat un articol în reviste cotate ICI cu o
periodicitate nu mai mică de 2 ori pe an va fi remunerat cu 1000 euro.
Hotărârea intră în vigoare la data aprobării. Temei: Decizia Senatului universitar din
21.12.12, proces verbal nr.9.
Secretar științific al Senatului UASM
dr., conf.univ.

BALTAG Gr.
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