
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE nr. _____ 

din _______________________________ 

Cu privire la aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico-didactice 

în învățământul superior 

În temeiul art. 117, alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:   

1. Se aprobă Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul

superior, (se anexează). 

2. Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare va elabora

modelele actelor indicate în Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în 

învățământul superior, în termen de 30 de zile de la aprobare. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii

Moldova. 

Prim-ministru Ion CHICU 

Contrasemnează: 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării 

Igor Șarov 
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Anexă  
aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr._______ din ____________2020 

 

Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior 

 

 

I. Dispoziții generale 

1. Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior (în 

continuare – Metodologia) stabilește etapele, cerințele și responsabilitățile în procesul de 

confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior din Republica Moldova. 

2. Titlurile științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar sunt 

conferite de către senatul instituției de învățământ superior, în funcție de domeniul științific, 

și sunt confirmate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(în continuare – Agenția).  

3. Evaluarea în vederea confirmării titlurilor științifico-didactice în învățământul superior se 

efectuează de către experți-evaluatori – specialiști în domeniul de referință, care au un nivel 

de calificare superior sau egal celui la care pretinde candidatul și sunt recunoscuți de 

comunitatea academică pentru competență și prestigiu profesional, precum și pentru 

independență, intransigență și imparțialitate. 

4. Agenția, în termen de cel mult 3 luni de la recepționarea dosarului candidatului la titlul 

științifico-didactic, confirmă sau respinge motivat decizia senatului instituției de învățământ 

superior de conferire a titlului științifico-didactic. Termenul nu include perioada de 

suspendare a evaluării Dosarului, prevăzută la pct. 10 lit. a). 

 

II. Prezentarea dosarului pentru confirmarea titlurilor științifico-didactice 

5. Instituția de învățământ superior care a conferit titlul științifico-didactic depune la Agenție 

dosarul de confirmare a titlului științifico-didactic (în continuare Dosarul), care conține 

următoarele acte:  

a) demersul senatului, prin care este solicitată confirmarea titlului științifico-didactic; 

b) decizia senatului de conferire a titlului științifico-didactic;  

c) fișa de evaluare și de autoevaluare privind realizarea condițiilor preliminare de conferire 

a titlului științifico-didactic, prevăzute în tabelul 1 al anexei Regulamentului de conferire 
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a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 325/2019 (în continuare Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-

didactice în învățământul superior);  

d) fișa de evaluare și de autoevaluare privind acumularea punctajului minim pentru 

conferirea titlului științifico-didactic, calculat în baza indicatorilor de performanță 

didactică, științifică și/sau sportivă sau de creație și, dacă e cazul, de recunoaștere și 

impact al activității, conform tabelului 3 al anexei Regulamentului de conferire a titlurilor 

științifico-didactice în învățământul superior;  

e) lista rezultatelor de performanță didactică, științifică și/sau sportivă sau de creație și, dacă 

există, lista rezultatelor de recunoaștere și impact al activității; 

f) Curriculum Vitae (model Europass); 

g) copiile celor mai relevante rezultate (5-10 publicații sau alte tipuri de lucrări, considerate 

de către candidat a fi cele mai importante, prezentate în una din următoarele variante: 

electronică, tipărită, link la versiunea din Internet); 

h) declarația de asumare a responsabilității privind veridicitatea informațiilor incluse în 

dosar. 

6. În procesul confirmării titlului științifico-didactic, Agenția poate solicita informații care să 

precizeze sau să confirme datele incluse în dosar. 

7. Agenția elaborează și aprobă modele, formulare și alte asemenea pentru documentele care 

urmează a fi incluse în Dosar. 

 

III. Procedura de examinare a Dosarului în cadrul Agenției 

Secțiunea 1. Examinarea preliminară a Dosarului  

8. Examinarea preliminară a Dosarului în cadrul Agenției presupune: 

a) verificarea autorizării de funcționare provizorie sau a acreditării programului în cadrul 

căruia activează/a activat pretendentul la titlu științifico-didactic; 

b) verificarea gradului de completare a Dosarului, prin prezența actelor prevăzute la pct. 5; 

c) examinarea actelor incluse în Dosar în vederea stabilirii satisfacerii, din punct de vedere 

cantitativ, a Standardelor minime pentru conferirea titlurilor științifico-didactice, stabilite 

prin Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior. 

9. Dacă, după examinarea preliminară, Dosarul satisface condițiile evaluării prevăzute la pct. 8, 

acesta este transmis experților-evaluatori.   
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10. Dacă Dosarul nu îndeplinește condițiile evaluării conform pct. 8, Agenția ia una din 

următoarele decizii: 

a) pentru cazurile în care nu sunt îndeplinite condițiile evaluării de la pct. 8 lit. b) – suspendă 

examinarea Dosarului pe o perioadă de maximum 30 de zile, timp în care instituția de 

învățământ superior completează Dosarul. Termenul este calculat din data în care a fost 

confirmată recepționarea notificării. După completare, Agenția reia examinarea primară a 

Dosarului, conform pct. 8 al prezentei Metodologii. Dacă instituția de învățământ superior 

nu a completat Dosarul în termenele stabilite, acesta este respins. 

b) pentru cazurile în care nu sunt îndeplinite condițiile evaluării de la pct. 8 lit. a) și/sau c) – 

respinge Dosarul; 

 

Secțiunea 2. Evaluarea Dosarului de către experții-evaluatori 

11. În vederea evaluării Dosarului, Agenția contractează 2 experți-evaluatori din Registrul 

național al experților sau din străinătate, ale căror arii de activitate sunt relevante pentru 

evaluarea Dosarului și care nu se află în conflict de interese cu candidatul și cu instituția 

care a înaintat Dosarul. Evaluarea Dosarului de către experții-evaluatori presupune 

verificarea respectării procedurii și a satisfacerii standardelor de conferire a titlurilor 

științifico-didactice în conformitate cu Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-

didactice în învățământul superior și cu regulamentul instituțional. 

12. După accesul la informațiile din Dosar, experții-evaluatori au dreptul să refuze evaluarea 

acestuia. Dacă experții-evaluatori acceptă evaluarea, aceștia semnează o declarație privind 

lipsa conflictelor de interese în raport cu pretendentul la titlu științifico-didactic și cu 

instituția care a înaintat Dosarul. 

13. Evaluarea Dosarului de către experții-evaluatori se realizează în baza formularelor de 

evaluare, elaborate și aprobate de către Agenție potrivit prevederilor Regulamentului de 

conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior. Formularele de evaluare 

vor include obligatoriu o secțiune de argumentare a deciziei experților-evaluatori. 

14. Rezultatele evaluării Dosarului de către experții-evaluatori, respectiv formularele de 

evaluare, sunt transmise Comisiei de Profil în cercetare și inovare (în continuare – Comisia 

de profil). 

15. Identitatea experților-evaluatori care au evaluat Dosarul constituie secrete profesionale ce nu 

pot fi dezvăluite decât organelor de control abilitate.  
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Secțiunea 3. Examinarea rezultatelor evaluării și luarea deciziei 

16. Rezultatele evaluării Dosarului de către experții-evaluatori sunt examinate de către Comisia 

de profil, care, în consecință, înaintează Consiliului de Conducere al Agenției, pentru 

adoptarea deciziei, raportul cu una din următoarele propuneri: 

a) de a confirma decizia senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului 

științifico-didactic; 

b) de a respinge decizia senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului 

științifico-didactic, cu prezentarea unei motivații scrise.  

17. Decizia de a confirma sau de a respinge decizia senatului instituției de învățământ superior 

de conferire a titlului științifico-didactic este adoptată de către Consiliul de Conducere al 

Agenției în condițiile prevăzute de Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice 

în învățământul superior. 

18. În caz de confirmare a deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a 

titlului științifico-didactic, Agenția informează, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

adoptare, instituția de învățământ superior și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

despre decizia adoptată. 

19. În caz de respingere a deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a 

titlului științifico-didactic, Agenția trimite instituției de învățământ superior o motivație 

scrisă asupra deciziei de respingere. În caz de respingere, procesul de conferire a titlului 

științifico-didactic poate fi inițiat minimum peste un an de la data adoptării deciziei 

Agenției. 

 

Secțiunea 4. Contestarea deciziei Agenției 

20. Candidatul, la fel ca și instituția de învățământ superior, poate contesta, în termen de 30 zile 

lucrătoare de la data comunicării, decizia Consiliului de Conducere al Agenției de a nu 

confirma titlul științifico-didactic. 

21. Președintele Agenției desemnează Comisia de analiză a contestației, care este constituită din 

3 persoane, altele decât cele care au evaluat anterior Dosarul. 

22. Comisia creată analizează corectitudinea examinării și primirii deciziei asupra Dosarului și 

întocmește un raport de analiză a contestației, în baza căruia Consiliul de Conducere al 

Agenției ia una din următoarele decizii: 

a) reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată; 
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b) menținerea deciziei inițiale, dacă s-a stabilit că obiectul contestației este nefondat. 

23. Decizia Consiliului de Conducere al Agenției privind examinarea contestației este transmisă 

contestatarului în maximum două luni de la înregistrarea oficială a contestației. 

 

IV. Retragerea confirmării titlului științifico-didactic 

24. Agenția retrage confirmarea titlului științifico-didactic în următoarele cazuri: 

a) dacă a fost retras titlul științifico-didactic de către senatul instituției de învățământ 

superior care l-a conferit, în urma constatării unor abateri grave de la Codul de etică și 

deontologie profesională a cercetătorilor și cadrelor universitare. În acest caz, Agenția 

anulează, în termen de 5 zile de la notificare, decizia de confirmare a titlului științifico-

didactic, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anulează atestatul. 

b) a fost retras titlul științific de doctor – în cazul conferențiarilor universitari, și de 

doctor/doctor habilitat – în cazul profesorilor universitari; 

c) au parvenit la Agenție și s-au adeverit sesizările privind falsurile în Dosarul de conferire a 

titlului științifico-didactic, care duc, pe cale de consecință, la neîndeplinirea Standardelor 

minime pentru conferirea titlului științifico-didactic respectiv; 

d) au fost constatate abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică (plagiat, 

confecționare sau falsificare de date). 

25. Indiferent de data confirmării titlului științifico-didactic, orice persoană fizică sau juridică 

poate sesiza în scris Agenția despre abaterile grave de la buna conduită în cercetarea 

științifică și despre falsurile conținute în dosarul de confirmare a titlului științifico-didactic, 

conform legislației. 

26. În cazurile menționate la pct. 24, lit. b)-d), Consiliul de Conducere al Agenției anulează 

decizia de confirmare a titlului științifico-didactic și informează senatul instituției de 

învățământ superior, care urmează să retragă titlul științifico-didactic, precum și Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, care urmează să anuleze atestatul. 

 

V. Sancționarea abaterilor de la normele de bună conduită identificate în procesul de 

confirmare a titlurilor științifico-didactice 

27. În caz de identificare a abaterilor de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea 

universitară, responsabilii de comiterea sau tolerarea lor vor fi sancționați conform codurilor 

instituționale de etică și deontologie și cadrului normativ de la nivel național. 
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28. Procedurile de constatare a abaterilor și de stabilire a sancțiunilor, precum și alte aspecte ce 

țin de etica și de deontologia profesională, sunt descrise în Codul de etică și deontologie 

profesională a cercetătorilor și cadrelor universitare, elaborat și aprobat de către Agenție. 

 

VI. Dispoziții finale 

29. Deciziile luate referitor la confirmarea sau respingerea deciziei Senatului instituției de 

învățământ superior de conferire a titlurilor științifico-didactice sunt publicate pe pagina web 

oficială a Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare. 

30. Remunerarea membrilor Comisiei de profil și a experților-evaluatori se efectuează în 

conformitate cu prevederile legislației. 

31. Agenția asigură evidența persoanelor cărora le-au fost conferite titluri științifico-didactice în 

Republica Moldova. 
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NOTA INFORMATIVĂ  
la proiectul Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice în învățământul superior 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Agenţia Naţională de Asigurare a 
Calităţii în Educaţie şi Cercetare,  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
În temeiul art. 117, alin. (3) și (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, și al art. art. 
75, lit. c), e), n), s) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 131), cu modificările 
ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201/2018 cu 
privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și 
Cercetare (ANACEC), una dintre atribuțiile ANACEC este elaborarea Metodologiei de confirmare a 
titlurilor științifico-didactice (conferențiar universitar, profesor universitar) și prezentarea acesteia 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru a fi promovate spre aprobare Guvernului.  
Elaborarea prezentei Metodologii este condiționată și de aprobarea la 18 iulie 2019, prin Hotărârea de 
Guvern nr. 325, a Metodologiei de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, 
care presupune, pe cale de consecință, stabilirea etapelor și procedurilor de confirmare a titlurilor 
științifico-didactice în cadrul ANACEC.  
Finalităţile urmărite prin adoptarea actului normativ constau în implementarea politicii statutului în 
domeniul atestării personalului științifico-didactic.  
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul elaborat nu contravine legislaţiei Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior stabileşte etapele, 
cerinţele şi responsabilităţile în procesul de confirmare a titlurilor științifico-didactice în Republica 
Moldova de către ANACEC.  
Funcția ANACEC în acest proces de atestare a cadrelor științifico-didactice este de a confirma sau de 
a respinge decizia instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactice. În 
acest scop, instituţia de învățământ superior care a conferit titlul științifico-didactic, va înainta la 
ANACEC o solicitare de confirmare a deciziei de conferire a titlului, cu includerea actelor 
menționate în Metodologie (dosar de atestare). Examinarea dosarului de atestare în cadrul ANACEC 
nu va depăşi 3 luni din momentul înregistrării şi va include evaluarea dosarului de către experţi și în 
cadrul Comisiei de Profil. 
Proiectul prezintă, în paralel, condițiile în care se retrage confirmarea titlului științifico-didactic, 
precum și modalitățile de sancţionare a abaterilor de la normele de bună conduită identificate în 
procesul de confirmare a titlurilor științifico-didactice. 
Deciziile luate referitor la confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice vor fi publicate pe site-ul  oficial 
al ANACEC. 

5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea Metodologiei se va încadra în limitele bugetului aprobat, activitatea de confirmare a 
titlurilor ştiinţifice fiind expres prevăzută printre atribuţiile ANACEC.  
Remunerarea Comisiei de profil, a experţilor evaluatori și a experților din Comisia de analiză a 
contestațiilor va fi efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 222/1993 cu 
privire la retribuirea muncii specialiștilor încadrați în procesul de atestare a cadrelor științifice, 
didactice, membrilor Comisiei Medicamentului, Comitetului Național de Expertiză Etică a Studiului 
Clinic și altor comisii de experți, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, o parte din 
cheltuielile pentru evaluarea dosarelor de atestare vor fi acoperite prin prestarea serviciilor prevăzute 
în Hotărârea Guvernului nr.481 din 30.05.2005 cu privire la cuantumul plăţilor, normativelor pentru 
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serviciile de evaluare şi acreditare şi modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale ale 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, cu modificările ulterioare. 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Metodologia de confirmare a titlurilor ştiinţific-didactice în învățământul superior este un act 
normativ nou, elaborat în temeiul art. 117, alin. (3) din Codul educaţiei al Republicii Moldova 
nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările 
ulterioare, a art. 75, lit. c), e), n), s)  din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 
nr. 259/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 131).  
Regulamentul nu necesită modificarea sau abrogarea unor acte normative.  
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul a fost plasat online pentru consultări publice şi avizat, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările 
expertizei au fost luate în considerare în procesul de definitivare a Metodologiei, care a fost supusă 
repetat expertizării anticorupție. În rezultat, Centrul Național Anticorupție a constatat că „prevederile 
promovate asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și sunt conforme 
interesului public. 
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul urmează să fie expertizat în conformitate cu legislația în vigoare. 
10. Constatările expertizei juridice
Propunerile rezultate din prima expertiză juridică au fost luate în considerare în procesul de 
definitivare a Metodologiei.  
În documentul de expertiză se menționează că în lipsa stabilirii la nivelul actului normativ al 
Guvernului a unor criterii de evaluare a dosarelor, este de analizat în ce măsură ar putea fi justificată 
adoptarea actului normativ prezentat. Menționăm că prin Hotărârea de Guvern nr. 325/2019 au fost 
stabilite procedura și standardele minime de conferire a titlurilor științifico-didactice de 
conferențiar universitar și de profesor universitar, iar examinarea nivelului de respectare a acestora, 
constituie criteriile de evaluare a dosarelor de către ANACEC.  
Conținutul Dosarului care va fi prezentat la ANACEC a fost stabilit reieșind în exclusivitate din 
prevederile HG nr. 325/2019 și însumează acte sau dovezi care confirmă  legalitatea conferirii 
titlului, conform standardelor și procedurilor stabilite în Hotărârea de Guvern prenotată. 
Au fost luate în considerare și propunerile înaintate de Ministerul Justiției prin demersul de expertiză 
juridică nr. 2.  
Prin cea de-a 3-a expertizare juridică, Ministerul Justiției susține proiectul Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării.  

Ministru    Igor Șarov  

Ex.: Olesea Ciobanu 
Tel.: 0(22) 23 36 52 
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	1. Se aprobă Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, (se anexează).
	2. Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare va elabora modelele actelor indicate în Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, în termen de 30 de zile de la aprobare.
	3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
	Ion CHICU
	Prim-ministru
	Contrasemnează:
	Corneliu POPOVICI 
	Ministrul educației,
	culturii și cercetării

	3. Metodologia
	Anexă
	aprobată prin Hotărârea Guvernului
	nr._______ din ____________2020
	Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior
	I. Dispoziții generale
	1. Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior (în continuare – Metodologia) stabilește etapele, cerințele și responsabilitățile în procesul de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul sup...
	2. Titlurile științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar sunt conferite de către senatul instituției de învățământ superior, în funcție de domeniul științific, și sunt confirmate de către Agenția Națională de Asigurare...
	3. Evaluarea în vederea confirmării titlurilor științifico-didactice în învățământul superior se efectuează de către experți-evaluatori – specialiști în domeniul de referință, care au un nivel de calificare superior sau egal celui la care pretinde can...
	4. Agenția, în termen de cel mult 3 luni de la recepționarea dosarului candidatului la titlul științifico-didactic, confirmă sau respinge motivat decizia senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic. Termen...
	II. Prezentarea dosarului pentru confirmarea titlurilor științifico-didactice
	5. Instituția de învățământ superior care a conferit titlul științifico-didactic depune la Agenție dosarul de confirmare a titlului științifico-didactic (în continuare Dosarul), care conține următoarele acte:
	a) demersul senatului, prin care este solicitată confirmarea titlului științifico-didactic;
	b) decizia senatului de conferire a titlului științifico-didactic;
	c) fișa de evaluare și de autoevaluare privind realizarea condițiilor preliminare de conferire a titlului științifico-didactic, prevăzute în tabelul 1 al anexei Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, a...
	d) fișa de evaluare și de autoevaluare privind acumularea punctajului minim pentru conferirea titlului științifico-didactic, calculat în baza indicatorilor de performanță didactică, științifică și/sau sportivă sau de creație și, dacă e cazul, de recun...
	e) lista rezultatelor de performanță didactică, științifică și/sau sportivă sau de creație și, dacă există, lista rezultatelor de recunoaștere și impact al activității;
	f) Curriculum Vitae (model Europass);
	g) copiile celor mai relevante rezultate (5-10 publicații sau alte tipuri de lucrări, considerate de către candidat a fi cele mai importante, prezentate în una din următoarele variante: electronică, tipărită, link la versiunea din Internet);
	h) declarația de asumare a responsabilității privind veridicitatea informațiilor incluse în dosar.
	6. În procesul confirmării titlului științifico-didactic, Agenția poate solicita informații care să precizeze sau să confirme datele incluse în dosar.
	7. Agenția elaborează și aprobă modele, formulare și alte asemenea pentru documentele care urmează a fi incluse în Dosar.
	Secțiunea 4. Contestarea deciziei Agenției

	4. Nota-informativa
	Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior stabileşte etapele, cerinţele şi responsabilităţile în procesul de confirmare a titlurilor științifico-didactice în Republica Moldova de către ANACEC. 
	Funcția ANACEC în acest proces de atestare a cadrelor științifico-didactice este de a confirma sau de a respinge decizia instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactice. În acest scop, instituţia de învățământ superior care a conferit titlul științifico-didactic, va înainta la ANACEC o solicitare de confirmare a deciziei de conferire a titlului, cu includerea actelor menționate în Metodologie (dosar de atestare). Examinarea dosarului de atestare în cadrul ANACEC nu va depăşi 3 luni din momentul înregistrării şi va include evaluarea dosarului de către experţi și în cadrul Comisiei de Profil.

	5. Sinteza obiecțiilor și propunerilor



