REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A
CONCURSULUI NAȚIONAL „TEZA DE EXCELENȚĂ A ANULUI”
Aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 4 din 18 decembrie 2018
Completat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 4 din 27 decembrie 2019
Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 3 din 29 ianuarie 2021
I. Dispoziții generale
Art. 1. Preliminarii
(a)
Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional
„Teza de doctorat de excelenţă a anului”, organizat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în
Educaţie şi Cercetare (în continuare – ANACEC).
(b) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a
anului” (în continuare – Regulamentul) determină:
- misiunea, scopul şi obiectivele de bază ale desfăşurării concursului;
- condiţiile de participare la concurs;
- etapele concursului;
- criteriile de evaluare a tezelor de doctor/doctor habilitat (în continuare – teze de doctorat).
Art. 2. Baza conceptuală a concursului
(a) Scopul concursului este de a stimula obţinerea rezultatelor ştiinţifice recunoscute internaţional, a
susţine şi a dezvolta creativitatea ştiinţifică a cercetătorilor, a promova tezele de doctorat actuale,
inovative şi utile pentru societate.
(b) Obiectivele de bază ale concursului:
- promovarea cercetărilor ştiinţifice calitative în diverse domenii ale ştiinţei, prezentate sub
formă de teză de doctorat;
- stimularea activităţii investigaţionale de valoare, cu impact substanţial în economia naţională;
- motivarea cercetătorilor în vederea elaborării unor teze de doctorat de calitate, care să
corespundă tuturor rigorilor ştiinţifice;
- sporirea prestigiului cercetătorului, ca reprezentant al comunităţii ştiinţifice în domeniul
respectiv;
- stabilirea unui demers competiţional deschis, transparent, care să dea posibilitate autorilor
tezelor de doctorat să stabilească care este adevărata lor valoare ştiinţifică şi poziţia lor pe
scara ierarhică a valorilor.
(c) Principiile de bază de desfăşurare a concursului sunt:
condiţii echitabile de participare la concurs;
transparenţa şi mediatizarea activităţilor;
evaluare bazată exclusiv pe criterii valorice, stabilite în funcţie de domeniul ştiinţei;
folosirea atât a criteriilor calitative cât şi a celor cantitative în evaluarea tezelor;
prioritizarea rezultatelor ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional.
Art. 3. Laureaţii concursului
(a) Laureaţii concursului se desemnează în următoarele trei domenii:
Ştiinţe ale naturii şi vieţii;
Ştiinţe reale şi tehnice;
Ştiinţe socioumane.
(b) La tezele de doctor habilitat se desemnează trei laureaţi ai concursului, câte unul în fiecare din
cele trei domenii, deţinători ai nominalizării „Teza de doctor habilitat de excelenţă”;

(c) La tezele de doctor se desemnează nouă laureaţi ai concursului, câte trei în fiecare din cele trei
domenii, deţinători ai următoarelor nominalizări:
- Teza de doctor de excelenţă (Gradul I);
- Teza de doctor de excelenţă (Gradul II);
- Teza de doctor de excelenţă (Gradul III).
II. Desfășurarea concursului
Art. 4. Condiţii de participare la concurs
(a) La concurs participă, pe principii de egalitate, toate tezele de doctorat elaborate, susţinute şi
aprobate în Republica Moldova în anul de referinţă.
(b) La concurs pot participa şi tezele de doctorat elaborate şi susţinute în străinătate de către cetăţenii
moldoveni în anul în curs, cu condiţia recunoaşterii şi echivalării lor de către instituţia abilitată cu drept
de confirmare a titlurilor ştiinţifice.
Art. 5. Etapele concursului
Concursul se desfăşoară în două etape:
Etapa I – în Comisiile de experţi în domeniul atestării;
Etapa II – în Comitetul de concurs.
Art. 6. Selectarea preliminară
(a) Selectarea preliminară a tezelor pentru participarea la concurs la etapa I se realizează de către
Comisiile de experţi în domeniul atestării, pe parcursul anului.
(b) Cerinţele de eligibilitate pentru participarea la Concurs sunt cerinţele pentru atribuirea
calificativului „Excelent”, conform metodologiei aprobate de evaluare şi de atribuire a calificativelor
tezelor de doctorat.
(c) Comisiile de experţi în domeniul atestării propun candidaturi pentru concurs în urma evaluării
tuturor tezelor de doctor şi doctor habilitat parvenite în decurs de un an. Comisiile de experţi pot
stabili cerinţe proprii pentru tezele înaintate la concurs, în funcţie de specificul activităţilor ştiinţifice în
care se încadrează tezele.
(d) Din tezele de doctorat susținute în cadrul școlilor doctorale, participă la concurs doar acele cărora
li s-a atribuit calificativul „Excelent” de către Comisiile de experți
(e) Deciziile Comisiilor de experţi în domeniul atestării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei
şi servesc drept temei pentru examinarea tezelor în Comitetul de concurs.
Art. 7. Activitatea Comitetului de concurs
(a) Comitetul de concurs este aprobat prin ordinul preşedintelui ANACEC.
(b) Comitetul de concurs este compus din preşedintele comitetului de concurs (reprezentantul
ANACEC), secretarul comitetului de concurs (un colaborator din cadrul aparatului ANACEC) şi experţi
recunoscuţi în domeniile ştiinţifice ale tezelor selectate. Nu poate face parte din Comitetul de concurs
persoana care este conducător al unei teze ce participă la concurs. Desemnarea componenţei
Comitetului de concurs se face în aşa fel încât la fiecare domeniu (ştiinţe socioumane, ştiinţe reale şi
tehnice, ştiinţe ale naturii şi vieţii) să fie cel puţin câte 2 specialişti.
(c) Preşedintele Comitetului coordonează activitatea şi conduce şedinţele acestuia. Secretarul
Comitetului asigură suportul tehnic pentru activitatea de evaluare a tezelor şi duce lucrările de
secretariat.

(d) Comitetul de concurs evaluează tezele participante, conform procedurilor stabilite de acesta, în
baza criteriilor de evaluare stipulate în anexa 1. Comitetul de concurs poate decide evaluarea
cantitativă a tezelor pentru fiecare descriptor indicat (în puncte).
(e) În urma evaluării tezelor, Comitetul de concurs propune candidaturi pentru fiecare nominalizare,
conform art.3, şi le înaintează spre aprobare Preşedintelui ANACEC.
(f) Deciziile în cazul fiecărei candidaturi se iau în cadrul Comitetului de concurs prin vot deschis sau
secret (conform hotărârii Comitetului) şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, semnat de
preşedintele şi secretarul Comitetului de concurs.
(g) În cazul existenţei divergenţelor la desemnarea candidaturilor în cadrul Comitetului de concurs,
prioritate se va acorda indicatorilor cantitativi şi calitativi ce reflectă rezultatele ştiinţifice recunoscute
internaţional, publicate la tema tezei, în următoarea ordine:
 articole ştiinţifice în reviste cotate Web of Science şi SCOPUS şi citări ale acestora;
 brevete de invenţie înregistrate la Oficiul European de Brevete, Oficiul de Brevete şi Mărci al
Statelor Unite şi Oficiul Japonez de Brevete;
 rezumate de lucrări prezentate la conferinţe internaţionale, organizate de către societăţile
ştiinţifice internaţionale de profil;
 articole ştiinţifice în reviste din baze de date internaționale prestigioase (altele decât Web of
Science şi SCOPUS);
 alte lucrări ştiinţifice publicate şi recunoscute ca atare peste hotare.
III. Desemnarea și premierea laureaților
Art.8. Desemnarea laureaţilor
(a) Decizia finală de desemnare a laureaţilor concursului se aprobă prin ordinul Preşedintelui
ANACEC, în conformitate cu propunerile Comitetului de concurs.
(b) Ordinul Preşedintelui ANACEC privind rezultatele concursului se afişează pe Site -ul oficial al
ANACEC.
Art. 9. Premierea laureaţilor concursului
(a) În baza rezultatelor concursului, sunt oferite autorilor, de către ANACEC, diplome pentru tezele
de doctorat de excelenţă a anului (pentru tezele de doctor habilitat) şi de Gradul I, II şi III (pentru
tezele de doctor în ştiinţe). Conducătorilor / consultanţilor ştiinţifici ai tezelor laureaţilor li se conferă
diplomă de merit.
(b) În funcție de specialitatea științifică a tezei de doctorat de excelență, premiile laureaților
concursului vor purta numele unor personalități care au activat în domeniul cercetării științifice , din
Republica Moldova / Basarabia, conform anexei 2.
(c) Premierea laureaţilor are loc într-o şedinţă festivă, organizată de ANACEC, cu participarea
reprezentanţilor instituţiilor, organizaţiilor pe care le reprezintă învingătorii. Evenimentul este
mediatizat.

Anexa 1
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului naţional
„Teza de doctorat de excelenţă a anului”
Criteriile de evaluare a tezelor de doctor/doctor habilitat de către Comitetul de concurs
Nr.

Criterii

I

Formularea
temei tezei

II

Importanţa şi
utilitatea
cercetării

Descriptori
1. Concizia, caracterul informativ al temei şi concordanţa acesteia cu
conţinutul tezei
2. Actualitatea abordării temei, corelarea cu noile orientări în domeniul
respectiv
3. Utilitatea cercetării pentru ştiinţă, educaţie, economie (implementări /
soluţii)
4. Demonstrarea capacităţilor şi competenţelor de cercetător
5. Originalitatea tratării problematicii abordate

III

Originalitatea şi
noutatea

6. Formularea unor noi teorii, concepţii, principii, teze, idei principiale sau
modernizarea acestora
7. Formularea unor noi metodologii, metode, mijloace, instrumente etc.
8. Fundamentarea teoretică a studiului, formularea adecvată a ideilor
principale ca urmare a analizei teoretice
9. Utilizarea potrivită, în conformitate cu realizările ştiinţifice moderne, a
abordărilor metodologice, experimentale, statistice etc.
10. Structurarea logică şi detalierea suficientă a studiului

IV

Calitatea
ştiinţifică

11. Coerenţa argumentelor, interpretarea ştiinţifică a rezultatelor obţinute
12. Concentrare pe rezultate, interpretări şi concluzii
13. Lipsa erorilor ştiinţifice şi a viziunilor non-ştiinţifice
14. Nivelul de justificare a concluziilor şi recomandărilor prin rezultatele
obţinute, ca urmare a analizei adecvate
15. Valoarea rezultatelor ştiinţifice în raport cu nivelul internaţional
(reflectate prin publicaţii ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional)

V

VI

VII

Stilul de
exprimare

Modul de
utilizare a
bibliografiei
Aspectele etice

16. Claritate, accesibilitate şi înţelegere a aserţiunilor, caracter concis al
prezentării, respectarea ortografiei şi punctuaţiei
17. Prezentarea grafică a lucrării, raţionalitatea includerii figurilor şi
tabelelor şi corespunderea lor temei abordate
18. Reflectarea ideii urmărite în text de către referinţele folosite, care sunt
relevante şi de dată recentă
19. Citări din reviste şi alte lucrări recunoscute pe plan internaţional
20. Veridicitatea datelor utilizate şi lipsa elementelor de plagiat

Anexa 2
la Regulamentul de organizare
şi desfăşurare a Concursului naţional
„Teza de doctorat de excelenţă a anului”
Lista personalităților pentru Premiile nominale ale laureaților concursului „Teza de doctorat de
excelenţă a anului”
Nr.
Numele, prenumele
Specializarea științifică, conform Nomenclatorului
specialităților științifice (HG 199/2013)*
1
Valentin BELOUSOV
Profilul 111
2

Eugen GREBENICOV

Profilurile 112 (cu excepția specialității 112.03) și 135,
ramura 12

3

Petru SOLTAN

Specialitatea 112.03

4

Gheorghe MIȘCOI

Profilul 113 și specialitatea 523.01

5

Vsevolod și Sveatoslav
MOSCALENCO

Profilurile 131 și 132

6

Valeriu CANȚER

Profilurile 133 și 134, ramura 23

7

Nicolae DONICI

Profilul 136

8

Constantin TURTĂ

Ramura 14 (cu excepția profilurilor 142 și 143)

9

Mihail REVENCO

Profilul 142

10

Pavel VLAD

Profilul 143

11

Anatol DRUMEA

Profilurile 151 și 152

12

Tatiana CONSTANTINOV

Profilul 153

13

Gheorghe NĂSTASE

Profilul 154

14

Andrei URSU

Profilurile 155 și 156, specialitatea 411.02

15

Andrei NEGRU

Ramura 16 (cu excepția profilurilor 162, 163, 165 și
166)

16

Anatolie JACOTĂ

Profilurile 162, 163

17

Ion GANEA

Profilul 165

18

Ion DEDIU

Profilul 166. Ecologie și protecția mediului

19

Sergiu RĂDĂUȚANU

Domeniul 2 (cu excepția ramurilor 22 și 23)

20

Gleb DRĂGAN și Boris
DRAGANOV

Profilul 221

21

Nicolae BOȚAN

Profilul 222

22

Vasile ANESTIADI

Domeniul 3 (cu excepția ramurilor 32 și 33)

23

Natalia GHEORGHIU

Ramura 32 (cu excepția specialității 321.13)

24

Constantin ȚÎBÎRNĂ

Specialitatea 321.13

25

Ion PRISĂCARI

Ramura 33

26

Haralamb VASILIU

Domeniul 4 (cu excepția ramurilor 42 și 43, a
specialităților 411.02, 411.03, 411.04, 411.08 și 411.10)

27

Ion DICUSAR

Specialitatea 411.03

28

Ilie UNTILĂ

Specialitatea 411.04

29

Mihail LUPAȘCU

Specialitățile 411.08, 411.10

30

Nicolae GUZUN

Specialitatea 411.07

31

Serghei CHILIMAR

Ramura 42

32

Eugen ZGARDAN

Ramura 43

33

Vasile PAVELCU

Ramura 51 (cu excepția specialității 511.03)

34

Nicolae BUCUN

Specialitatea 511.03

35

Sergiu CHIRCĂ

Ramura 52 (cu excepția specialităților 521.01, 521.02 și
523.01)

36

Dumitru MOLDOVAN

Specialitățile 521.01 și 521.02

37

Anton CRIHAN

Profilul 521 (în agricultură)

38

Virgil MÂNDÂCANU

Ramura 53 (cu excepția profilului 533)

39

Mihail TERENTII

Profilul 533

40

Andrei TIMUȘ

Ramura 54

41

Nichita SMOCHINĂ

Ramura 55 (cu excepția profilurilor 552 și 553)

42

Tudor ROȘCA

Profilul 552 (cu excepția specialității 552.01)

43

Victor POPA

Specialitatea 552.01

44

Victor VOLCINSCHI

Profilul 553

45

Pantelimon HALIPPA

Profilul 561

46

Nicolae MILESCU SPĂTARUL

Profilul 562

47

Ion INCULEȚ

Profilul 563

48

Dumitru COVAL

Profilul 571

49

Alexei RĂU

Profilul 572

50

Alexandru AVERESCU

Ramura 58

51

Ștefan CIOBANU

Ramura 61

52

Silviu BEREJAN

Profilul 621 (cu excepția specialităților 621.02 și 621.05)

53

Anatol CIOBANU

Specialitățile 621.02 și 621.05

54

Vasile COROBAN

Profilul 622

55

Alexandru BABII

Ramura 63

56

Antonie PLĂMĂDEALĂ

Ramura 64

57

Leonid CEMORTAN

Ramura 65 (cu excepția profilului 653)

58

Vladimir AXIONOV

Profilul 653

*Autorii tezelor de excelență vor obține premii în numele personalităților în funcție de specialitatea
științifică a tezei de doctorat

