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Este cert că principiile preeminenței dreptului și 
a securității juridice se aplică raporturilor juridice de 
diferit nivel: internațional, regional și intern (națio-
nal).

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale din 04.11.1950 declară doar 
în preambul atașamentul guvernelor statelor europene 
semnatare și membre ale Consiliului Europei față „de 
patrimoniul comun de idealuri și de tradiții politice”, 
„de respect al libertății și de preeminență a dreptului” 
[1]. Achiesăm opiniei cercetătorului Xavier Souvignet 
care consideră că „principiul preeminenței dreptului 
este un principiu inerent însăși ideii dreptului și nu 
apare ca o normă exprimată în Convenția europeană 
a drepturilor omului, ci reprezintă însăși fundamen-
tul ei” [2]. Astfel, transpunând ideea autorului men-
ționat supra, considerăm că principiul preeminenței 
dreptului este inerent spiritului Constituției Republi-

cii Moldova și reprezintă fundamentul ei, iar Curtea 
Constituțională a Republicii Moldova are și misiunea 
de asigurare a securității juridice prin mecanisme de 
jurisdicție constituțională.

Susținem opinia prof. Ion Dogaru, că dispozițiile 
art. 26 și art. 27 din Convenția de la Viena cu privire la 
dreptul tratatelor din 23.05.1969, la care și Republica 
Moldova este parte, consacră principiul preeminenței 
dreptului internațional convențional [3, p. 209].

La nivel regional, Convenția europeană cu privire 
la cetățenie stabilește că „În privința chestiunilor de 
cetățenie în cazul succesiunii statelor, fi ecare stat parte 
interesat trebuie să respecte principiile preeminenței 
dreptului” [4, art. 18].

Prin declararea supremației Constituției Repu-
blicii Moldova, a priorității reglementărilor interna-
ționale privind drepturile și libertățile omului la care 
Republica Moldova este parte, față de dispozițiile 
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constituționale și legile ei interne, prin imperativul re-
vizuirii ei înainte de intrarea în vigoare a unui tratat 
internațional, conținând dispoziții contrare, normele 
constituționale respective [5, art. 4, art. 7, art. 8] se 
consfi nțește principiul preeminenței dreptului inter-
național convențional în materia drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale omului, precum și preemi-
nența Constituției, a principiilor și normelor unanim 
recunoscute ale dreptului internațional în raporturile 
juridice de drept național. 

Mai mult decât atât, odată cu statuarea principiu-
lui supremației (preeminenței) Constituției, garantat 
de Curtea Constituţională [6, art. 1 alin. (3) lit. a); 7, 
art. 2 alin. (2)], Constituția Republicii Moldova „ga-
rantează responsabilitatea statului faţa de cetățean și a 
cetățeanului faţa de stat” [1, art. 134 alin. (3); 6, art. 1 
alin. (3) lit. c); 7, art. 2 alin (2)]. Astfel, Constituția in-
stituie un mecanism jurisdicțional pentru asigurarea 
securității raporturilor juridice. 

Termenul „preeminență” a debutat în jurispru-
dența Curții Constituționale a Republicii Moldova în 
Hotărârea nr.15 din 23.03.99 [8] ca sinonim al terme-
nului „supremație”, iar în accepțiunea jurisprudenței 
CtEDO – în opinia separată la Hotărârea nr. 25 din 
09.11.2010 [9] a judecătorului Curții Constituționale 
dlui dr. Victor Pușcaș.

Cu referire la jurisprudența CtEDO, Curtea Con-
stituțională a Republicii Moldova menționează: „...Le-
gislația națională trebuie să indice cu o claritate rezo-
nabilă scopul și modalitatea de exercitare a discreției 
relevante acordate autorităților publice, pentru a asigu-
ra persoanelor nivelul minim de protecție la care cetă-
țenii au dreptul în virtutea principiului preeminenței 
dreptului într-o societate democratică” [9, 10, § 10].

Similar, Strategia de simplifi care a cadrului de re-
glementare al Uniunii Europene stipulează: „simpli-
fi carea cadrului legislativ pentru a asigura claritatea, 
efi cacitatea și calitatea legislației reprezintă o condiție 
determinantă pentru realizarea obiectivului de „o mai 
bună legiferare” care, la rândul său, constituie o acțiu-
ne prioritară a Uniunii Europene [11]. 

În Hotărârea nr. 21 din 22.07.2016 „Curtea (Con-
stituțională) reamintește că unul dintre elementele 
fundamentale ale preeminenței dreptului și ale statului 
de drept îl constituie principiul legalității” [12, §52 și 
§83], iar în Hotărârea nr. 22 din 16.07.2015, conform 
Raportului privind preeminența dreptului, adoptat de 
Comisia de la Veneția la cea de-a 86-a sesiune plena-
ră, 2011, statuează că principiul în cauză presupune 
„respectarea legilor, această exigență fi ind impusă nu 
doar indivizilor sau persoanelor juridice private, ci și 
autorităților și instituțiilor publice. În măsura în care 
legalitatea vizează actele agenților publici, este impor-

tant ca aceștia să acționeze în limita atribuțiilor care 
le-au fost acordate” [13, §52, 53, 100].

Susținem opinia prof. Nicolae Popa care consideră 
că schimbările rapide ce intervin în societate conduc 
la mutații în conținutul raporturilor sociale, la modifi -
cări instituționale. Rolul regulii de drept este acela de 
a ordona aceste raporturi, de a le garanta securitatea 
și siguranța juridică, de a calma posibilele confl icte, 
conferind sentimentul de liniște și relativă stabilitate, 
iar „dreptul – ca fenomen normativ – reprezintă o ten-
tativă de disciplinare, de coordonare a relațiilor soci-
ale, în vederea promovării unor valori larg receptate 
de societate, cum ar fi : proprietatea, siguranța juridică 
și securitatea libertăților individuale, societatea civilă 
etc.” [14, p. 180, 3]. 

Potrivit prof. Sofi a Popescu, „Securitatea juri-
dică, presupunând respectarea dreptului implică, 
prin aceasta, interdicția îndepărtării de la normele 
juridice. Interpretarea normelor juridice de către 
agenții autorității publice care aplică legea trebuie 
să fie obiectivă. Obiectivitatea se impune din ne-
voia de securitate juridică a acelora faţa de care 
legea este aplicată”, iar principiul neretroactivității 
legii este un mijloc de realizare a principiului se-
curității juridice” [15, p. 280].

În opinia dr. Virgil Cristea, printre principiile 
generale comune ale sistemelor juridice naționale 
și internaționale se regăsesc „principiul securității 
juridice, al legalității, al neretroactivității (…)  etc.” [16, 
p. 120].. Cercetătorii Ion Predescu și Marieta Saft a, 
examinând dimensiunea principiului securității juri-
dice care privește activitatea de elaborare, modifi care, 
abrogare, corelare și sistematizare a actelor normative, 
consideră că „principiul securității juridice cuprinde, 
în principal, următoarele exigențe: neretroactivitatea 
legii, accesibilitatea și previzibilitatea legii, asigurarea 
interpretării unitare a legii” [17].

Este incontestabil faptul că la adoptarea legilor 
Parlamentul Republicii Moldova s-a ghidat de princi-
piile și valorile menționate supra și garantate de Con-
stituție. Astfel, Codul educației al Republicii Moldova 
se prezumă a fi  o lege organică (lege specială în dome-
niul educației) care „stabilește cadrul juridic al rapor-
turilor privind proiectarea, organizarea, funcționarea 
și dezvoltarea sistemului de educație din Republica 
Moldova” [18, art. 1], iar Codul cu privire la știință și 
inovare al Republicii Moldova este la fel o lege organi-
că specială în domeniul științei și inovării care „regle-
mentează raporturile juridice ce țin de elaborarea și 
promovarea politicii de stat în sfera științei și inovării, 
de activitatea de cercetare științifi că, inovare și transfer 
tehnologic, de informațiile știinţifi co-tehnologice, de 
acreditarea organizațiilor în sfera științei și inovării, 
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de atestarea cadrelor științifi ce și știinţifi co-didactice 
de înaltă califi care, de protecția proprietății intelectu-
ale, de statutul juridic al subiectelor din sfera științei și 
inovării” [19, art. 1].

Modifi carea și completarea Codului cu privire 
la știință și inovare al Republicii Moldova și a acte-
lor normative ale Guvernului

Pe parcursul anilor, modifi carea și completarea 
Codului cu privire la știință și inovare al Republicii 
Moldova a fost pusă în sarcina mai multor autorități.

În anul 2010 – Academiei de Științe a Moldovei și 
Ministerului Educației: „Perfecționarea cadrului legal 
și instituțional al procesului de cercetare și inovare în 
scopul efi cientizării și racordării acestuia la normele 
europene” și „Racordarea actelor normative din do-
meniu la noul Cod al educației” [20].

La 21.05.2010, prin Declarația Consiliului Recto-
rilor din Republica Moldova au fost dezaprobate pro-
punerile Academiei de Științe a Moldovei de evitare 
a unor coliziuni de ordin juridic prin sincronizarea 
proceselor de elaborare a Codului educației și de ac-
tualizare a Codului cu privire la știință și inovare al 
Republicii Moldova [21, 22].

În anul 2011 – Ministerului Educației, Ministe-
rului Finanțelor, Cancelariei de Stat: „Perfecționarea 
cadrului legal și instituțional al procesului de cercetare 
și inovare în scopul efi cientizării și racordării acestuia 
la normele europene” și „Liberalizarea procedurii de 
contractare a instituțiilor care aplică la executarea co-
menzii de stat” [23].

În anul 2012 – Ministerului Finanțelor, Academiei 
de Știinţe a Moldovei, Ministerului Educației; Minis-
terului Economiei, Cancelariei de Stat: „Modifi carea 
politicii de stat de susținere a cercetării tehnologice 
prin descentralizare, pentru a asigura accesul liber al 
tuturor entităților inovaționale la resursele bugetare 
acordate pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
inovații” și „Modifi carea Codului cu privire la știință 
și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 
iulie 2004” [24]. Încă la 19 octombrie 2012, în Par-
lament a fost înregistrată inițiativa legislativă a unui 
grup de deputați pentru modifi carea și completarea 
Codului cu privire la știință și inovare al Republicii 
Moldova care n-a fost examinată în plenul Parlamen-
tului [25].

În anul 2014 – Academiei de Știinţe a Moldovei, 
Ministerului Economiei, Ministerului Educației, Mi-
nisterului Finanțelor: „Asigurarea efi cienței și trans-
parenței guvernării sistemului de inovare; sporirea efi -
cienței în alocarea resurselor, stabilirea priorităților și 
valorifi carea mai bună a potențialului existent în vede-
rea intensifi cării activității de motivare” și „Modifi ca-

rea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii 
Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004” [26].

În iunie 2014, Academia de Științe a Moldovei a 
expediat proiectul de Lege pentru modifi carea și com-
pletarea Codului cu privire la știință și inovare al Re-
publicii Moldova pentru avizare ministerelor cu atri-
buții conexe domeniului cercetare-dezvoltare, inovare 
și transfer tehnologic. 

În cadrul ședințelor comune ale reprezentanților 
conducerii Ministerului Educației, Academiei de Ști-
ințe a Moldovei, Consiliului Național pentru Acredi-
tare și Atestare și Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova, prin consens, s-au delimitat competențele 
autorităților în cauză, stabilite în proiectul Codului 
educației și în proiectul de Lege pentru modifi carea și 
completarea Codului cu privire la știință și inovare al 
Republicii Moldova.

În pofi da acestui fapt, a consultărilor directe a spe-
cialiștilor Ministerului Educației, Cancelariei de Stat, 
Academiei de Științe a Moldovei, Consiliului Național 
pentru Acreditare și Atestare și experților străini, Co-
dul educației al Republicii Moldova a fost adoptat fără 
a ține cont de poziția ultimelor două instituții publice 
și de aceea conține unele incoerențe. 

Astfel, deși art. 76 din Codul educației stipulează 
în alin. (2) că „Învățământul superior este structurat 
pe trei cicluri”, iar în alin. (3) că „În cadrul studiilor 
superioare de doctorat și postdoctorat se realizează 
activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, art. 95 
stabilește că „Programele de postdoctorat se organi-
zează în scopul realizării de cercetări științifi ce funda-
mentale și aplicative avansate” [18, art. 76 alin. (2)-(3), 
art. 95 alin. (1)]. Prin urmare, ar trebui să existe ciclul 
IV al studiilor superioare – postdoctoratul, însă este 
evident că în cadrul postdoctoralutui nu se fac studii, 
ci doar cercetări științifi ce.

Codul educației, care are ca obiect de reglementa-
re „cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, 
organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de 
educație din Republica Moldova” [18, art. 1], stabilește 
și programele de postdoctorat care „se organizează în 
scopul realizării de cercetări științifi ce fundamentale 
și aplicative avansate” [18, art. 95 alin. (1)], deși acestea 
nu fac parte din structura generală a învățământului 
superior structurat pe trei cicluri [18, art. 76 alin. (2)]. 

În pofi da faptului că art. 94 „Ciclul III – studii su-
perioare de doctorat” este consacrat programelor de 
studii superioare de doctorat, alin. (16) stipulează: 
„Regulamentul de organizare și de desfășurare a pro-
gramelor de doctorat și de postdoctorat este elaborat 
de Ministerul Educației și aprobat de Guvern” [18, art. 
94 alin. (16)].

Astfel, Ministerul Educației, a cărui misiune rezidă 
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în „elaborarea și promovarea politicii de stat în dome-
niul educației, racordate la tendințele internaționale 
de dezvoltare social-economică, determinarea orien-
tărilor strategice de dezvoltare, modernizare continuă 
și integrare a sistemului educațional din Republica 
Moldova în sistemul european al învățământului, for-
marea profesională și asigurarea accesului la educație 
și la realizările științifi ce pentru toți cetățenii Repu-
blicii Moldova pe parcursul întregii vieți” [27], prin 
normele incoerente ale Codului educației intervine 
nelegitim în domeniul de reglementare al autorităților 
grevate cu competențe în domeniul cercetării-dezvol-
tării (actualmente – Academia de Științe a Moldovei și 
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare).

Prof. Ioan Vida a subliniat cert că „Introducerea 
unei noi reglementări juridice în sistemul dreptului 
reprezintă adesea o ruptură cu vechile reglementări pe 
care le înlocuiește. Pentru ca această ruptură să nu se 
facă simțită este necesar ca noua reglementare, prin 
normele sale tranzitorii, să instituie o punte între tre-
cut și momentul aplicării noilor norme legale, punte 
care să permită trecerea de la vechile reglementări 
juridice la noile reglementări. Dispozițiile tranzitorii 
sunt necesare și pentru a preveni și elimina eventuale-
le confl icte între normele juridice ale celor două regle-
mentări succesive. Ele sunt în egală măsură chemate 
să evite retroactivitatea noii reglementări juridice, ca 
și ultraactivitatea celei vechi” [28, p. 83].

Cu toate că art. 157 lit. a) din Codul educației 
prevede expres că Guvernul „în termen de o lună de 
la intrarea în vigoare a prezentului cod va elabora și 
va prezenta Parlamentului proiectul de lege pentru 
modifi carea și completarea Codului cu privire la ști-
ință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 
15 iulie 2004, în vederea asigurării activității de 
cercetare în învățământul superior”, Ministerul Edu-
cației și Ministerul Economiei, contrar principiului 
preeminenței dreptului, au propus un proiect de lege 
de modifi care și completare integrală a Codului cu pri-
vire la știință și inovare, fără participarea Academiei 
de Științe a Moldovei, sortind la confl ict cu normele 
legale în vigoare toate actele normative elaborate în 
acest domeniu.

Prin această ingerință s-au creat confl icte intrale-
gislative între art. 157 lit. a) și art. 116 alin. (5) și (6) 
din Codul educației: „Finanțarea de la bugetul de stat 
a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare, de 
creație artistică și sport se efectuează, exclusiv, pe bază 
de concurs, organizat de autoritatea națională pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare” și „Pentru activitățile 
de cercetare desfășurate, instituțiile de învățământ su-
perior pot benefi cia de fi nanțare instituțională acorda-
tă, prin concurs, în baza evaluării relevanței internați-

onale și a impactului economic și social al rezultatelor 
obținute. Condițiile concursului, metodologia evaluă-
rii relevanței internaționale și a impactului economic 
și social, inclusiv volumul fi nanțării instituționale, se 
stabilesc de autoritatea națională pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare și se aprobă de Guvern” [18].

Credem că suntem martorii apariției unor anti-
nomii intralegislative care, în opinia prof. Ioan Vida, 
„sunt datorate modifi cării sau completării legii, situa-
ție în care adeseori terminologia juridică este afectată, 
noul legiuitor considerându-se suveran în a contrazice 
reglementarea anterioară. (…) Uneori, aceste aparente 
contrarietăți de texte sunt create involuntar chiar de 
către legislator” [28, p. 113].

Antinomii au fost comise și de Guvern care a 
aprobat Regulamentul privind organizarea studiilor 
superioare de doctorat, ciclul III [29], elaborat de Mi-
nisterul Educației, abrogând Hotărârea Guvernului nr. 
173 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea Regula-
mentului privind organizarea și desfășurarea doctora-
tului și postdoctoralului” [30], deși aceasta trebuia să 
se producă după adoptarea proiectului de lege pentru 
modifi carea și completarea Codului cu privire la știin-
ță și inovare al Republicii Moldova. În acest fel, pro-
cesul de pregătire a cadrelor științifi ce prin doctorat a 
fost lipsit de orice reglementare, iar intrarea în vigoa-
re, la 26.12.2014, a regulamentului în cauză a blocat 
procesul de studii doctorale, deoarece, în primul rând, 
nu erau create școlile doctorale, iar în al doilea rând, 
nu era reglementat procesul de autorizare provizorie.

Guvernul a creat un vid normativ, deoarece fără a 
aproba „Regulamentul de organizare și de desfășurare 
a programelor de doctorat şi de postdoctorat” prevă-
zut de art. 94 alin. (16) din Codul educației, a abrogat 
Hotărârea Guvernului nr. 173 din 18.02.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și des-
fășurarea doctoratului și postdoctoralului, iar con-
form planurilor de admitere la postdoctorat pentru 
anii academici 2005–2006 și 2016–2017 a planifi cat 
câte 23 de locuri și, respectiv, câte 3 406,4 și 796,0 de 
mii de lei alocații bugetare la acest capitol [33, tabelele 
1, 2; 34, tabelele 1, 2].

Prin scrisoarea nr. 03/15-910 din 04.10.2016, Mi-
nisterul Educației informează că potrivit „articolelor 
73 lit. q) și 74 lit. e) ale Codului cu privire la știin-
ță și inovare a Republicii Moldova, legea nr. 258 din 
15.07 2004 fi nanțarea programelor de postdoctorat și 
aprobarea planului de admitere este pentru moment 
o prioritate a Academiei de Știinţe inclusă în Acordul 
de parteneriat dintre Guvern și Academia de Știinţe a 
Moldovei”. Mai mult, Ministerul Educației consideră 
oportun ca „admiterea la programele de postdoctorat 
pentru anul academic 2016–2017 să se efectueze de 
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către Academia de Știinţe a Moldovei în conformitate 
cu Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea 
programelor de postdoctorat, aprobat prin Hotărârea 
CSȘDT al AȘM nr. 291 din 24.12.2015 până la punerea 
în aplicare de către Ministerul Educației a unui nou 
Regulament”.

Contrar prevederilor art. 72 alin. (3) din Codul cu 
privire la știință și inovare al Republicii Moldova: „Aca-
demia de Știinţe încheie Acord de parteneriat pe un ter-
men de 4 ani” [19], începând cu anul 2013, pe parcursul 
ultimilor patru ani, la insistența Guvernului, acordurile 
s-au încheiat doar pentru o perioadă de un an [31-34].

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare 

funcționează conform prevederilor Codului cu privire 
la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV 
din 15 iulie 2004 și a actelor normative adoptate de 
Comisia de Acreditare și Comisia de Atestare până la 
adoptarea proiectului de lege pentru modifi carea și 
completarea Codului cu privire la știință și inovare al 
Republicii Moldova [19].

Parlamentul a creat un confl ict de norme juridice 
prin dispozițiile: 

1) art. 94 alin. (12) și art. 95 alin. (6) din Codul 
educației: „Studiile superioare de doctorat se fi nali-
zează (…) cu eliberarea diplomei de doctor de către 
instituția organizatoare a programului de studii supe-
rioare de doctorat în urma confi rmării de către auto-
ritatea națională abilitată pentru confi rmarea titlurilor 
științifi ce” și „(…) Confi rmarea titlului și eliberarea 
diplomei se realizează de către autoritatea națională 
abilitată pentru confi rmarea titlurilor științifi ce” [18];

2) art. 92 alin. (5) din Codul educației prin care 
acordă atribuția de a permite organizarea programu-
lui comun de studii „autorităților naționale abilitate 
în acest scop pentru organizarea programului comun”, 
iar în art. 115 atribuie această competență Agenți-
ei Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul 
Profesional – autoritate administrativă de interes na-
țional, autonomă faţa de Guvern, independentă în de-
cizii și organizare.

Dispozițiile art. 17 alin. (9), art. 89 alin. (2), art. 90 
alin. (2), art. 94 alin. (8) din Codul educației sunt am-
bigue, deoarece nu specifi că procedura de constituire 
și procesul de recunoaștere a studiilor, recunoaștere 
și echivalare a actelor de studii și a califi cărilor” prin 
grevarea acestor competențe „structurii abilitate pen-
tru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a 
califi cărilor” [18].

Potrivit pct. 7 și 8 din Regulamentul privind orga-
nizarea și funcționarea Ministerului Educației, printre 
funcțiile de bază și atribuțiile Ministerului sunt: „(…) 

9) adoptarea deciziilor privind recunoașterea califi că-
rilor în învățământul (…) superior” și „24) stabilește, 
în baza standardelor naționale și internaționale, crite-
riile de recunoaștere a perioadelor, califi cărilor și acte-
lor de studii” [27], iar conform Anexei nr. 2 la Regula-
ment, din aparatului central al Ministerului face parte 
Serviciul informare, autentifi care a actelor de studii și 
recunoaștere a califi cărilor, care funcționează în baza 
Regulamentului privind recunoașterea, echivalarea și 
autentifi carea actelor de studii și a califi cărilor. Acest 
regulament este vădit depășit și nu corespunde rigori-
lor stabilite de lege pentru această categorie de cate nor-
mative. Conform regulamentului în cauză: „Serviciul 
Informare și Recunoașterea Califi cărilor – autoritate 
competentă să examineze și să ia decizii privind recu-
noașterea și echivalarea actelor de studii și a califi cărilor 
obținute în străinătate precum și confi rmarea autentici-
tății actelor de studii, obținute în Republica Moldova” 
[35, pct. 3 lit. m)]. Deci, acest serviciu este o structură 
a Ministerului Educației și, în același timp, „autoritate 
competentă să examineze și să ia decizii” în domeniu.

Cu toate acestea, potrivit Hotărârii Guvernului 
nr. 472 din 06.05.2004, recunoașterea și echivala-
rea actelor de înaltă califi care științifi că și știinţifi co-
didactică obținute de către cetățenii Republicii Mol-
dova, cetățenii străini și apatrizi se efectuează de către 
Consiliul National pentru Acreditare și Atestare al Re-
publicii Moldova [36].

Deși Guvernul declară că a aprobat Regulamentul 
privind organizarea studiilor superioare de doctorat, 
ciclul III în temeiul art. 94 din Codul educației, art. 
117 alin. (3) din Codul educației stipulează că „Titluri-
le știinţifi co-didactice de conferențiar universitar și de 
profesor universitar se conferă de către senatul insti-
tuției de învățământ superior, în funcție de domeniul 
științifi c, și se confi rmă de către autoritatea națională 
abilitată pentru confi rmarea titlurilor științifi ce” [18], 
însă Regulamentul stabilește ca autoritate abilitată cu 
confi rmarea titlurilor științifi ce Consiliul National 
pentru Acreditare și Atestare [29, pct. 14, 30, 40, 50, 
112, 114, 163, 177-182]. 

O dovadă în plus poate fi  identifi cată la examina-
rea dispozițiilor art. 67 alin. (4) din Codul studiilor 
universitare de doctorat cu cele ale pct. 168 din Regu-
lamentul privind organizarea studiilor superioare de 
doctorat, ciclul III, respectiv: art. 68 alin. (3) cu pct. 
177-180, art. 68 alin. (5) cu pct. 181, art. 68 alin. (6) cu 
pct. 182. Aceste dispoziții demonstrează că Guvernul, 
la propunerea Ministerului Educației, a abilitat Consi-
liul Național pentru Acreditare și Atestare cu atribu-
ții similare celor ale Consiliului National de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor și Certifi catelor Universitare 
din România. 
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Este evidentă transpunerea masivă de către Minis-
terul Educației al Republicii Moldova a conținutului 
Codului studiilor universitare de doctorat [37], în Re-
gulamentul privind organizarea studiilor superioare 
de doctorat, ciclul III [29], fără a ține seama de experi-
ența acumulată de Consiliul Național pentru Acredi-
tare și Atestare în acest domeniu. 

În același timp, este evidentă nefuncționalitatea 
procedurii de constituire a comisiilor de doctorat, de 
examinare a dosarelor doctoranzilor și de susținere 
a tezelor de doctorat. Considerăm ambigue dispozi-
țiile pct. 166 și 168 din regulamentul menționat care 
stipulează, respectiv, că pentru declanșarea susținerii 
publice a tezei de doctorat este sufi cient doar acordul 
conducătorului de doctorat și comisiei de îndrumare, 
iar comisia de doctorat „este propusă de Consiliul șco-
lii doctorale și aprobată de Consiliul științifi c”. Oare 
poate fi  exclusă din acest proces etapa de examinare a 
tezelor, cel puțin de către experții desemnați de Consi-
liul școlii doctorale și etapa de presusținere?

Înțelegerea acestui fapt a adus la modifi carea și 
completarea de către Guvernul României a Codului 
studiilor universitare de doctorat [38], dar acest lucru 
n-a fost promovat de Ministerul Educației al Repu-
blicii Moldova. Astfel, actualmente, potrivit Codului 
studiilor universitare de doctorat, „Susținerea publică 
poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor 
etape: a) studentul-doctorand predă teza în format 
electronic și, după caz, în format printat la secreta-
riatul școlii doctorale; b) școala doctorală realizează 
analiza de similitudini utilizând un program recunos-
cut de CNATDCU; școala doctorală poate solicita, su-
plimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel 
național privind detecția de similitudini; rapoartele de 
similitudini se includ în „dosarul de doctorat”; c) teza 
de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; 
după această presusţinere, care poate fi  publică, con-
ducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid 
asupra depunerii ofi ciale a tezei și organizării susține-
rii publice; referatul de acceptare al conducătorului de 
doctorat și acordul membrilor comisiei de îndrumare 
se includ în „dosarul de doctorat”; d) teza de doctorat 
se depune în mod ofi cial la secretariatul școlii docto-
rale, în format tipărit și în format electronic, împreună 
cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul doctorandu-
lui; secretariatul școlii doctorale certifi că îndeplinirea 
de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul 
programului de studii universitare de doctorat; e) ce-
rerea pentru fi xarea datei de susținere publică a tezei 
de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de 
președintele comisiei de susținere, se depune la secre-
tariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile ca-
lendaristice înainte de data propusă pentru susținere; 

f) școala doctorală întocmește și afi șează anunțul 
pentru susținerea publică cu cel puţin 20 de zile ca-
lendaristice înainte de data propusă pentru susținere. 
Acesta va include în mod obligatoriu data, locația și 
ora de susținere, conducătorul sau conducătorii de 
doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei 
poate fi  consultat în format tipărit. Anunțul susținerii 
publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul 
doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susți-
nere publică a tezei de doctorat sau link-uri către aces-
tea sunt afi șate pe site-ul IOSUD” [37, art. 67 alin. (2)].

Constituirea Agenției Naționale de Asigurare a 
Calității în Învățământul Profesional (ANACIP)

O situație mult mai gravă atestăm la examinarea 
procesului de constituire a Agenției Naționale de Asi-
gurare a Calității în Învățământul Profesional (ANA-
CIP). Articolul 374 alin. (8) din Legea învățământului 
nr. 547 din 21.07.95 stipula că „Membrii Consiliului de 
conducere sunt selectați din rândul tuturor celor intere-
sați, prin concurs deschis, jurizat internațional, pentru 
un mandat de 4 ani, dar nu mai mult de două mandate”, 
iar art. II din Legea nr. 239 din 18.10.2013 pentru modi-
fi carea și completarea Legii învățământului nr. 547-XIII 
din 21.07.95 (abrogată la 24.11.2014) prevedea:

1) în alin. (2) că Guvernul în termen de 3 luni:
lit. a) „va aproba, la propunerea Ministerului Edu-

cației, Consiliul interimar de conducere al Agenției 
Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul 
Profesional (ANACIP), care va funcționa până la se-
lecția prin concurs a membrilor Consiliului de condu-
cere al acesteia, dar nu mai mult de 6 luni”; 

lit. b) „va aproba Regulamentul de organizare și 
funcționare al Agenției Naționale de Asigurare a Ca-
lității în Învățământul Profesional, precum și va crea 
condițiile necesare funcționării acesteia”;

2) în alin. (3) că „Concursul de selecție a membrilor 
Consiliului interimar de conducere este organizat 
de Ministerul Educației în comun cu Ministerul 
Economiei, conform unui regulament aprobat de 
acestea”;

3) în alin. (4) că „Consiliul interimar de conducere 
va elabora Regulamentul de organizare şi funcționare 
a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învăță-
mântul Profesional și va propune spre aprobare actele 
normative necesare implementării prezentei legi”.

Pentru executarea legii menționate: 
1) prin ordinul comun cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a con-
cursului de selectare a membrilor în Consiliul interi-
mar de conducere al ANACIP, nr. 242 din 02.04.2014 
Ministerul Educației și nr. 43 din 07.04.2014 Minis-
terul Economiei aprobă Regulamentul de organizare 
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și desfășurare a concursului de selectare a membrilor 
în Consiliul interimar de conducere al ANACIP și or-
ganizează concursul de selecție a membrilor acestuia;

2) prin pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 652 
din 13.08.2014 cu privire la crearea ANACIP (în 
vigoare de la 15.08.2014) se aprobă, „conform ane-
xei, componenta nominală a Consiliului interimar 
de conducere al ANACIP, care va activa pe o peri-
oadă ce nu va depăși 6 luni” (deci, cel mult până la 
15.02.2015);

3) conform procesului verbal nr. 12 din 15.05.2015, 
Consiliul interimar de conducere aprobă componen-
ța nominală a Comisiei de concurs pentru selectarea 
membrilor Consiliului de conducere al ANACIP, iar 
președintele ANACIP emite ordinul nr. 01/15 din 
18.05.2015 și aprobă componența Comisiei de con-
curs pentru selectarea membrilor Consiliului de con-
ducere al ANACIP;

4) prin ordinul președintelui Consiliului interi-
mar de conducere nr. 02/15 din 21.07.2015 se confi r-
mă componența nominală a membrilor Consiliului de 
Conducere al ANACIP.

Astfel, deși încă la 15.02.2015, conform art. II alin. 
(2) lit. a) din Legea nr. 239 din 18 octombrie 2013, 
expirase termenul de 6 luni de activitate a Consiliu-
lui interimar de conducere al ANACIP și contrar pre-
vederilor art. 115 din Codul educației al Republicii 
Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, intrat în vigoare 
de la 24.11.2014, Guvernul „prelungește cu 3 luni de la 
momentul intrării în vigoare” a Hotărârii Guvernului 
nr. 191 din 22.04.2015 cu privire la ANACIP (până la 
24.07.2015), mandatul Consiliului interimar de condu-
cere al ANACIP, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 652 din 13 august 2014. 

Considerăm că dispoziția alin. (9) art. 115 din 
Codul educației: „Membrii Consiliului de conducere 
sunt selectați prin concurs deschis, jurizat internați-
onal, din rândul tuturor celor interesați, pentru un 
mandat de 4 ani, care poate fi  reînnoit o singură dată. 
Concursul este organizat de membrii Consiliului de 
conducere” este ambiguă și trebuie modifi cată, deoa-
rece poate genera mai multe confl icte de interese (9 
din 15 membri ai Consiliului de conducere interimar 
au fost aleși în Consiliul de conducere al ANACIP).

Este difi cil de împărtășit optimismul Ministerului 
Educației, care, în concluziile din Raportul cu privire 
la rezultatele evaluării implementării Codului educați-
ei, afi rmă că „Planul de acțiuni pentru implementarea 
Codului educației, aprobat prin ordinul ministrului 
educației nr. 775 din 28.07.2015, actualizat și aprobat 
ulterior pentru anul 2016 de ministrul educației la 01 
februarie, 2016, include, în temei, toate pozițiile de ac-
tivitate necesare pentru asigurarea implementării Co-

dului în termenele prevăzute în art. 157, lit. c)” [39]. 
Examinând doar compartimentele care au tan-

gență cu domeniul cercetare-dezvoltare, constatăm că 
există devieri semnifi cative de la termenele stabilite de 
articolul 157 din Codul educației: 

1) la punctul 3.1. „Elaborarea și prezentarea pen-
tru adoptare a proiectului de lege pentru modifi carea 
și completarea Codului cu privire la știință și inovare, 
în vederea asigurării activității de cercetare în învăță-
mântul superior”: Ministerul Educației a elaborat pro-
iectul menționat și l-a transmis Ministerului Econo-
miei pentru defi nitivare și prezentare la Guvern, deși 
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016–2018 
[40] prevedea elaborarea în trimestrul IV al anului 
2016 a Legii pentru modifi carea și completarea Co-
dului cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 
15.07.2004 de către Ministerul Economiei, Ministerul 
Educației și Academia de Știinţe a Moldovei;

2) la punctul 3.6., 4) „Elaborarea și aprobarea Re-
gulamentului de organizare a programelor de post-
doctorat”: proiectul Regulamentului este elaborat și 
urmează aprobarea lui. 

În același timp, la examinarea repetată în anul 
2016 a proiectului Hotărârii Guvernului pentru apro-
barea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
programelor de postdoctorat s-a constatat că în aces-
ta erorile persistă, iar autoritatea publică grevată prin 
lege cu atribuții în domeniul cercetare-dezvoltare, 
inovare nu a participat la procesul în cauză. Evident că 
și organizarea concursului programelor de postdocto-
rat ține de competența aceleiași autorități. 

În opinia noastră, erorile conceptuale și logistice 
au cauzat eșuarea tentativelor repetate ale Ministerului 
Educației de a promova în Guvern proiectul hotărârii 
Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a programelor de postdoc-
torat [41]. Mai mult, la elaborarea proiectului Regula-
mentului de organizare și desfășurare a programelor 
de postdoctorat Ministerul Educației n-a respectat 
prevederile Legii privind actele normative ale Guver-
nului și altor autorități ale administrației publice cen-
trale și locale nr. 317 din 18.07.2003, art. 31 din Legea 
cu privire la Guvern nr. 64 din 31.05.90, pct. 7 lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 657 din 06.11.2009 pen-
tru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea structurii și efectivului-limită ale Cance-
lariei de Stat.

Posibil că din aceste considerente Planul de acțiuni 
al Guvernului pentru anii 2016–2018 prevede „Elabo-
rarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea 
postdoctoralului” în trimestrul IV al anului 2017 [40], 
cu o depășire de un an a termenului stabilit de art. 157, 
lit. a) din Codul educației.
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Similar, deoarece Ministerul Educației n-a ela-
borat proiectul Cadrului National al Califi cărilor în 
învățământul superior conform Codului educației [18, 
art. 97 alin. (4)], instituțiile de învățământ superior 
aplică un act normativ aprobat prin ordinul ministrului 
educației nr. 934 din 29.12.2010 [42, 43], iar Planul de 
acțiuni al Guvernului pentru anii 2016–2018 prevede 
„Elaborarea și aprobarea Cadrului național al califi că-
rilor profesionale” în trimestrul IV al anului 2017 [40].

În cadrul Peer-review-ului sistemului de cerceta-
re-dezvoltare din Republica Moldova, experții Comi-
siei Europene au recomandat stabilirea unei respon-
sabilități ministeriale pentru elaborarea politicilor și 
dezvoltarea strategică a cercetării și inovării [44], dar 
au avut rezerve față de „capacitatea și experiența mi-
nisterelor în acest domeniu. În special, panelul, în ca-
drul numeroaselor interviuri, nu a găsit nicio dovadă 
de pregătire necesară a ministerelor pentru a prelua 
această responsabilitate”.

În temeiul argumentelor menționate supra consta-
tăm: 

 ▪ atât concluziile experților Comisiei Europene, 
cât și argumentele menționate supra confi rmă că Mi-
nisterul Educației, la fel ca și Ministerul Economiei, 
nu dispun de capacități și de experiență pentru a pre-
lua de la Academia de Științe a Moldovei funcția de 
elaborare și promovare a politicii în domeniul cerceta-
re-dezvoltare, inovare, delegată de Codul cu privire la 
știință și inovare;

 ▪ în condițiile Republicii Moldova ar fi  optimă 
constituirea unei instituții publice autonome cu 
statutul altei autorității administrative centrale, care ar 
realiza politica statului în domeniile cercetare-dezvol-
tare, inovare și transfer tehnologic – funcție care nu 
intră în competența ministerelor;

 ▪ pentru respectarea principiilor preeminenței 
dreptului și securității juridice în procesul de amenda-
re a Codului cu privire la știință și inovare, elaborare 
a proiectelor de acte normative necesare pentru execu-
tarea acestei legi organice, considerăm iminentă antre-
narea tuturor actorilor interesați în domeniile cerceta-
re-dezvoltare, inovare, transfer tehnologic și pregătirea 
personalului științifi c prin doctorat și postdoctorat.
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