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1. SCOPUL PROCEDURII 

Prezenta Procedură stabilește modul de organizare și desfășurare a procedurii de atestare a 
personalului titular pentru ocuparea funcțiilor științifice la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Procedura asigură un cadru deschis, transparent, nediscriminatoriu și bazat pe merite în procesul de 
atestare a cercetătorilor științifici titulari și respectă legislația în vigoare, normele și regulamentele 
interne. 

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ  

• Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004; 
• Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; 

• Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003; 
• Codul de etică și deontologie profesională al UTM; 
• Regulament privind modul de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în IP UTM; 

• Strategia UTM privind resursele umane pentru personalul științific și științifico-didactic, 
aprobat la ședința Senatului nr. 7 din 25.01.2003. 

3. DESCRIEREA PROCEDURII 

3.1. Funcțiile științifice  

Prezenta Procedură este aplicată pentru atestarea personalului științitific titular în următoarele 
funcții științifice: 

a) cercetător științific stagiar; 
b) cercetător științific; 
c) cercetător științific superior; 

d) cercetător științific coordonator; 
e) cercetător științific principal; 
f) consultant științific; 

g) cercetător științific invitat. 

3.2. Condițiile de ocupare funcțiilor științifice 

(1) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific stagiar sunt necesare studii superioare de 

masterat sau rezidențiat și aptitudini de cercetare. 
(2) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific, pe lângă întrunirea cerințelor specificate la 

alin. (1), candidatul trebuie să prezinte publicațiile în revistele științifice de specialitate. 

(3) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific superior, candidatul trebuie să posede titlul 
științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile 



 

Procedura privind atestarea  
cercetătorilor științifici titulari  

la Universitatea Tehnică a Moldovei 

Cod: Proc-0-ACST 

Ediția 1 

Revizia 0 

 

4 

cercetării și inovării de cel puțin 3 ani, să prezinte publicații în revistele științifice naționale și 

internaționale de specialitate. 
(4) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator, candidatul trebuie să posede titlul 

științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile 

cercetării și inovării de cel puțin 5 ani, să prezinte publicații de valoare în revistele științifice 
naționale și internaționale de specialitate. 

(5) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific principal sunt necesare: grad şi/sau titlu 

științific de doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor 
universitar şi/sau de profesor cercetător, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării 
de cel puțin 10 ani. 

(6) Pentru ocuparea funcției de consultant științific sunt necesare: titlu de membru titular sau de 
membru corespondent al Academiei de Științe şi/sau titlu științific de doctor habilitat, grad 
științific de profesor cercetător şi/sau titlu științifico-didactic de profesor universitar, vechime 

în muncă de cel puțin 30 de ani, 25 din care în domeniile cercetării și inovării şi/sau în sfera 
științifico-didactică, precum şi limita de vârsta de pensionare stabilită de legislația în vigoare. 

(7) Cercetătorul științific invitat este angajat în organizația din domeniile cercetării și inovării în 
funcția indicată în invitație, cu respectarea prevederilor de la alin.(1)-(6), în bază de contract 

individual de muncă sau contract de prestare a serviciilor, pe durată determinată. 

3.3. Etapele procedurii 

Atestarea personalului titular pentru ocuparea funcțiilor științifice se organizează o dată la 5 
ani sau, la necesitate, la inițiativa conducătorului echipei de cercetare.  

Procesul de atestare include 4 etape: 

1. Publicitatea concursului; 
2. Aplicarea și recepționarea dosarelor; 
3. Formarea Comisiei universitare de atestare a personalului științific titular; 
4. Evaluarea dosarelor și atestarea personalului. 

3.3.1. Publicitatea concursului 

Anunțul privind concursul de atestare a personalului titular pentru ocuparea funcțiilor 

științifice se publică obligatoriu pe site-ul UTM, dar, la necesitate, și pe alte site-uri sau rețele de 
socializare. Anunțul va conține următoarele informații: 

1. Denumirea funcțiilor științifice vacante; 
2. Domeniul științific; 

3. Subdiviziunea, adresa poștală; 
4. Condițiile de participare la concurs; 
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5. Termenul limită de depunere a dosarelor, care nu este mai mic de 15 zile calendaristice de la 

data publicării anunțului. 

3.3.2. Dosarul candidatului și recepționarea dosarelor 

La concursul privind atestarea personalului titular în funcții științifice se poate înscrie orice 
persoană angajată titular la Universitatea Tehnică a Moldovei, cetățean al Republicii Moldova sau 
din altă țară care îndeplinește condițiile de participare comunicate prin anunțul la concurs. 

Persoanele interesate vor depune dosarul în termenii limită stabiliți în anunț care va conține 
următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere la concurs (conform Anexei 1) 
2. Copia documentului care atestă identitatea; 
3. Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de masterat, diploma de 

doctor, diploma de doctor habilitat) și efectuarea unor specializări; 
4. Curriculum vitae în format Europass; 
5. Lista lucrărilor publicate, prezentate conform Anexei 8 la Regulamentul de 

funcționare a consiliilor științifice specializate şi de conferire a titlurilor științifice şi 
științifico-didactice aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere ANACEC nr. 38 
din 10.10.2018 (http://aap.gov.md/files/doctorat/acte_normative/Anexe-Regulament-
functionare-CSS.pdf); 

6. Alte documente relevante. 

Dosarele de concurs se pot depune în format hârtie sau transmise în format electronic. 

Recepționarea dosarelor se realizează de către Direcția Cercetări Științifice, care va verifica 
corespunderea acestuia condițiilor de participare la concurs. 

3.3.3. Comisia universitară de atestare a personalului științific titular 

Comisia universitară de atestare a personalului științific titular (Comisia de atestare) este 
formată din 5 membri.  

Componența Comisiei de atestare este propusă de Consiliul Științific al UTM, cu indicarea 
Președintelui și secretarului Comisiei. Persoanele propuse în componența Comisiei de atestare trebuie 
să fie persoane cu pregătire și experiență profesională corespunzătoare, ținând cont de echilibrul de 
gen. 

Nu poate fi desemnată în Comisia de atestare persoana care: 
- este subordonată ierarhic unui sau mai multor candidați;  
- este rudă până la gradul al IV-lea cu unul sau mai mulți candidați. 
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3.3.4. Evaluarea dosarelor și atestarea 

Evaluarea dosarelor și atestarea se organizează de către Comisia de atestare, care va analiza 

dosarele candidaților din perspectiva îndeplinirii condițiilor de participare, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora. Decizia Comisiei de atestare va fi 
consemnată într-un borderou de notare (Anexa 2.) cu mențiunea „atestat” și funcției științifice atestate 

sau „neatestat”, cu precizarea motivelor. 
Rezultatele evaluării și atestării se vor comunica prin afișare pe pagina web a UTM și prin 

trimiterea de e-mail candidaților înscriși la concurs de către secretarul Comisiei de atestare. 

Candidații nemulțumiți pot formula contestații, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data 
comunicării rezultatelor, care se va transmite secretarului Consiliului Științific al UTM. Formularea 
contestațiilor ulterior perioadei indicate nu este admisă.  

Contestațiile se soluționează la următoarea ședință a Consiliului Științific, iar rezultatul se 
comunică imediat după soluționare prin e-mail candidatului de către secretarul Consiliului Științific 
al UTM. 

Rezultatele finale ale concursului vor fi supuse avizării și aprobării Consiliului Științific al 
UTM.  
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Anexa 1. La MET-0-ARCST 

 

 

 

Stimate domnule rector, 

 

 

Subsemnatul (a), ____________________________________________________________, 

domiciliat (ă) ____________________________________________________________________, 

nr. de telefon __________________________ e-mail____________________________________, 

buletin de identitate (seria nr., cod personal) _____________________________________________, 

solicit înscrierea la concursul de atesatare al personalului științific titular al UTM în vederea ocupării 

funcției științifice _____________________________________________________________. 

 

 

_______________________      _____________________ 
data         semnătura  
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Anexa 2. La MET-0-ARCST 

 

 

Borderou de atestare  

 

Nr. 
d/o Nume, prenume candidat 

Rezultat  
(atestat/neatestat) 

Funcția științifică/ 
mențiuni 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Comisia de atestare 

Președinte ________________________             ____________________________ 

Secretar __________________________            ____________________________ 

Membru _________________________             ____________________________ 

Membru _________________________             ____________________________ 

Membru _________________________             ____________________________ 

 

_______________________   
     data   

 

 


