
 

 

 

 

 

 
 

DECIZIA 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare 

nr. 9 din 24 februarie 2023 

cu privire la respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi 

titlul științific de doctor 
 

În conformitate cu pct. 59-61 ale Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG 

497/2019), pct. 179 și 181 ale Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III (HG 1007/2014) și în temeiul solicitării Universității de Stat din Moldova cu 

privire la confirmarea titlului științific de doctor în științe ale educației dnei BUTNARI Nadejda în 

urma susţinerii tezei „Repere teoretice și metodologice de dezvoltare a inteligenței spirituale la 

cadrele didactice universitare”, specialitatea 531.01. Teoria generală a educaţiei, la 07 

septembrie 2022 (demersul USM nr. 01/2890 din 14.12.2022; nr. de înregistrare ANACEC 243 

Dr-ȘD din 15.12.2022), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC) a inițiat procedura de confirmare a titlului științific de doctor în științe ale educației 

conferit dnei Butnari Nadejda.  

În corespundere cu pct. 41-47 ale Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice 

(HG 497/2019) (în continuare – Metodologie) a fost efectuată evaluarea primară a dosarului 

pentru confirmarea titlului științific (în continuare – dosar) de către ANACEC (Direcția de 

evaluare în cercetare și inovare) și, ulterior, dosarul a fost transmis experților evaluatori. 

Rezultatele evaluării dosarului și a tezei de doctor de către experții evaluatori, realizată în 

conformitate cu pct. 48-55 ale Metodologiei și cu prevederile Regulamentului comisiilor de 

experţi în domeniul atestării ale ANACEC (aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al 

ANACEC nr. 4 din 18.12.2018, cu modificările și completările ulterioare), au fost examinate în 

cadrul ședinței Comisiei de experți în științe ale educației și psihologie din 16 februarie 2023.  

În conformitate cu pct. 4 lit. a) din Regulamentul comisiilor de experți în domeniul atestării ale 

ANACEC, Comisia de experți în științe ale educației și psihologie a decis de a recomanda 

respingerea deciziei Consiliului științific al Universității de Stat din Moldova de a conferi titlul 

științific de doctor în științe ale educației dnei Butnari Nadejda. Pentru această decizie au votat 

unanim 13 experți, prezenți la ședință. 

Comisia de profil în cercetare și inovare în ședința din 20 februarie 2023, în conformitate cu pct. 

56 și 57 ale Metodologiei, a validat rezultatele evaluării tezei și a susținut recomandarea 

Comisiei de experți în științe ale educației și psihologie privind respingerea deciziei Consiliului 

științific al Universității de Stat din Moldova de conferire a titlului de doctor în științe ale educației 

dnei Butnari Nadejda, invocând încălcarea prevederilor regulamentare ce țin de respectarea 

standardelor minime și a corectitudinii atribuirii calificativului, după cum urmează:  

- nu este îndeplinită cerința de eligibilitate, stipulată în pct. 32 al Metodologiei de conferire și 

confirmare a titlurilor științifice (HG 497/2019), care prevede că teza de doctorat are la bază 

minimum 3 articole publicate în minimum 2 reviste științifice, aprobate de ANACEC; 

- din cele 3 articole în reviste, indicate în dosar, doar un articol este publicat în revistă 

științifică, aprobată de ANACEC. Alte două articole nu au fost contorizate, întrucât, un articol 

este în proces de editare, iar alt articol este publicat într-o culegere de lucrări. 
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Consiliului de conducere al ANACEC, în temeiul pct. 59 al Metodologiei, a atribuțiilor legale pe 

care le deține și a propunerii Comisiei de experţi, validate prin decizia Comisiei de profil în 

cercetare și inovare, DECIDE: 

1. Se respinge decizia Consiliului științific al Universității de Stat din Moldova din data de 28 

septembrie 2022 de a conferi titlul științific de doctor în științe ale educației doamnei 

BUTNARI Nadejda în urma susţinerii tezei „Repere teoretice și metodologice de dezvoltare a 

inteligenței spirituale la cadrele didactice universitare”, specialitatea 531.01. Teoria generală 

a educaţiei, la 07 septembrie 2022.  

2. Se atenționează conducătorul științific BÎRNAZ Nina, doctor în științe pedagogice, 

conferențiar universitar, pentru coordonarea tezei care nu corespunde cerințelor 

regulamentare. 

3. Se atenționează președintele Comisiei de susținere publică a tezei DANDARA Otilia, doctor 

habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, pentru acceptarea tezei care nu 

corespunde cerințelor regulamentare. 

4. Se atenționează directorul Școlii doctorale Științe Sociale și ale Educației a Universității de 

Stat din Moldova, BOLEA Zinaida, doctor, conferențiar universitar, pentru demararea 

susținerii tezei care nu corespunde cerințelor regulamentare. 

5. Direcția evaluare în cercetare și inovare va transmite instituției o Notă de argumentare a 

respingerii demersului, care este parte integrantă a acestei decizii.  

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării. 

 

 

Președinte Andrei CHICIUC 

 

 

 

Secretar general  Sergiu BACIU 
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