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I. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament stabilește tipurile de titluri și distincții onorifice acordate de
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (în continuare, UPSC),
procedura și responsabilitățile părților implicate, drepturile deținătorilor de titluri
onorifice, alte modalități de apreciere a personalului UPSC.
1.2. Titlurile și distincțiile onorifice se acordă în conformitate cu:
 Legea nr. 86 din 28.07.2011, cu privire la simbolurile publice;
 Codul cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15.07.2004;
 Codul Educației al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014;
 Carta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobată în
ședința Senatului din 28.05.2015, cu modificările ulterioare;
 Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității Pedagogice de
Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 28.05.2015;
 Regulamentul de acordare a Medaliei „Ion Creangă”, Anexa nr. 2 la Decizia
Comisiei Naționale de Heraldică nr. 363-IV.01 din 30 septembrie 2015.
1.3.Titlurile și distincțiile onorifice se acordă pe viață unor personalități de prestigiu național
și internațional, care cunosc și respectă valorile asumate și promovate de UPSC și
contribuie în mod esențial la realizarea misiunii și strategiei de dezvoltare a instituției.
1.4.Titlurile și distincțiile onorifice nu se pot acorda în absența candidatului sau post mortem,
cu excepția cazului în care decesul a survenit în procesul de organizare a ceremoniei de
decernare.
1.5.Titlurile și distincțiile onorifice nu se pot acorda persoanelor care dețin funcții de
demnitate publică națională sau de supraordonare instituțională în raport cu UPSC (pe
durata mandatului) sau care și-au declarat intenția de a candida pentru o funcție politică
națională.
II.

TIPURI DE TITLURI ȘI DISTINCȚII ONORIFICE

2.1. UPSC acordă următoarele titluri și distincții onorifice:
Titluri onorifice:
 DOCTOR HONORIS CAUSA;
 PROFESOR DE ONOARE;
 Membru de ONOARE al Senatului UPSC;
 PROFESOR EMERITUS.
Distincții onorifice:
 Medalia „Ion Creangă”;
 Diploma de Onoare;
 Diploma de Excelență;
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 Diploma de Merit;
 Diploma de Gratitudine;
 Diploma de Recunoștință.
2.2.Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al UPSC (DHC) se acordă personalităților
notorii din afara Universității, recunoscute la nivel național și internațional, care s-au
remarcat prin rezultate excelente în activitatea academică, care au contribuit la dezvoltarea
științei, culturii și au adus onoare domeniului pe care îl reprezintă.
2.3.Titlul de PROFESOR DE ONOARE al UPSC (PROFESSOR HONORIS - PH) se
acordă unor profesori de prestigiu din afara instituției, care au contribuit la dezvoltarea
activităților didactice și de cercetare în cadrul UPSC, precum și la stabilirea unor
parteneriate și colaborări importante cu instituții de învățământ superior sau de cercetare din
străinătate.
2.4.Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI UPSC (Membrum Senatum
Honorifici - MSH) se acordă unor personalități din afara universității, care prin activitatea
lor, au contribuit la îndeplinirea misiunii universității, la stabilirea și dezvoltarea cooperării
cu parteneri de prestigiu din mediul academic, social, cultural, economic. Candidații la
acest titlu trebuie să participe, în limita timpului disponibil, la ședințele ordinare ale
Senatului UPSC, la activitățile consultative ale Comisiilor Senatului UPSC.
2.5.Titlul de PROFESOR EMERIT (PROFESSOR EMERITUS - PE) se acordă la atingerea
vârstei de pensionare cadrelor științifico-didactice din cadrul universității, care s-au
evidențiat prin rezultate deosebite în activitatea academică, de cercetare științifică, de
creație artistică, precum și prin acțiuni relevante de promovare a instituției pe plan național
și internațional. Titlul se acordă pe viață și nu implică, în mod obligatoriu, stabilirea unor
raporturi contractuale cu Universitatea.
2.6.Titlurile onorifice pot fi retrase prin decizia Senatului în situații excepționale, de încălcare a
eticii, valorilor și principiilor UPSC.
2.7.UPSC acordă distincția onorifică: Medalia „Ion Creangă”, care este un însemn faleristic
corporativ public.
2.8.Medalia „Ion Creangă” se acordă angajaților, studenților și absolvenților Universității, altor
personalități notorii din țară și de peste hotare în semn de recunoștință și apreciere a
meritelor deosebite în domeniul educațional, științific, artistic sau în alte domenii ale vieții
publice, care au contribuit prin activitatea lor la sporirea imaginii și vizibilității Universității
în mediul academic și în societate.
2.9.Medalia „Ion Creangă” este însoțită de brevet și beneficiază de protecție juridică în
conformitate cu actele normative în vigoare.
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PROPUNEREA CANDIDAȚILOR LA TITLURILE ȘI DISTINCȚIILE
ONORIFICE

3.1. Propunerea candidaturilor pentru acordarea titlurilor și distincțiilor onorifice poate fi
făcută de orice membru al comunității academice la ședința catedrei de specialitate.
3.2. Pentru a menține caracterul elitist al titlurilor, UPSC va acorda un număr de maximum 10
titluri sau distincții onorifice într-un an calendaristic.
3.3. Propunerea de candidaturi pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa poate fi
făcută de Rectorul UPSC, prorectori, decani la solicitarea membrilor comunității
academice.
3.4. Propunerea de candidaturi pentru acordarea titlului de Membru de Onoare al Senatului
UPSC poate fi făcută de membrii Senatului sau ai Consiliului de Administrație.
3.5. Propunerea de candidaturi pentru acordarea titlului de Profesor de Onoare sau a titlului de
Profesor Emerit poate fi făcută de decanii facultăților, șefii de catedre sau directorii
Școlilor Doctorale, la solicitarea membrilor comunității academice, după discuții și
aprobare în ședința catedrei de specialitate.
3.6. Propunerea de candidaturi pentru acordarea distincției onorifice Medalia „Ion Creangă”
poate fi făcută de Rectorul UPSC, prorectori, decani, șefii de catedre, directorii Școlilor
Doctorale.
3.7. Toate propunerile de candidaturi pentru titlurile și distincțiile onorifice se prezintă cu cel
puțin 3 luni înainte de decernare la Secretarul științific al Senatului UPSC.
IV.

ACORDAREA TITLURILOR ȘI DISTINCȚIILOR ONORIFICE

4.1. Formularul care conține propunerea de acordare a titlurilor onorifice de Doctor Honoris
Causa, Profesor de Onoare sau Profesor Emeritus (Anexa nr. 1) se înaintează spre discuții
în ședința catedrei de specialitate, iar mai apoi spre avizare la Consiliul Facultății și la
Consiliul de Administrație.
4.2. Formularul care conține propunerea de acordare a titlului onorific de Membru de Onoare
al Senatului UPSC se înaintează spre avizare la Consiliul de Administrație.
4.3. Pentru candidaturile de Doctor Honoris Causa avizate, Consiliul Facultății va propune o
Comisie de Laudatio alcătuită din președinte (de regulă, Rectorul sau Decanul Facultății,
după caz) și 5-7 membri (cadre didactice interne sau externe, personalități notorii în
domeniu) conform Anexei nr. 2.
4.4. Dosarele candidaților (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, CV-urile candidaților și Scrisorile de
recomandare), avizate de Consiliile Facultăților, se prezintă spre analiză în Comisia
Senatului UPSC Resurse umane și promovare în carieră.
4.5. În urma analizei, Comisia va întocmi un raport, în care va propune avizarea favorabilă sau
nefavorabilă a fiecărei nominalizări, cu argumentarea deciziei luate.
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4.6. Raportul comisiilor specializate se prezintă în ședința Senatului UPSC.
4.7. Senatul UPSC va emite hotărârea de acordare sau neacordare a titlurilor și distincțiilor
onorifice și va aproba Comisia de Laudatio pentru titlul de Doctor Honoris Causa.
4.8. Pe parcursul procesului de analiză a candidaturilor, persoanele implicate vor trata cu
responsabilitate nominalizările făcute.
4.9. În scopul respectării eticii academice, se va asigura confidențialitatea informațiilor și a
deciziilor luate la fiecare etapă. De asemenea, este interzisă publicarea sau informarea
publică privind candidaturile aflate în discuție, până la pronunțarea deciziei Senatului.
4.10. Pentru titlurile și distincțiile onorifice, Rectorul UPSC va emite ordinul de acordare a
titlului sau distincției onorifice în baza deciziei Senatului UPSC și va aduce la cunoștința
candidatului decizia printr-o scrisoare oficială.
4.11. După emiterea ordinului Rectorului UPSC, candidatul își va exprima acordul scris
pentru derularea procesului de acordare a titlului onorific.
4.12. Proiectul diplomelor, medaliei și celelalte elemente de imagine din documentele
necesare (broșura de Laudatio, programul, invitațiile, afișele, scrisoarea adresată
laureatului etc.) sunt elaborate în conformitate cu Manualul de identitate al UPSC de
Direcția Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional.
4.13. Diplomele de onoare sunt semnate de Rectorul UPSC.
4.14. Desfășurarea ceremoniei de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa:
a) Ceremonia de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa este publică. Pe
parcursul ceremoniei, membrii prezidiumului vor purta ținuta specifică festivității: roba,
toga și elementele de identitate instituțională.
b) Ședința va fi condusă de un prezidiu din care face parte: Rectorul UPSC sau un
reprezentant delegat de acesta (de ex., un Prorector sau Decanul Facultății), un membru a
Comisiei de Laudatio (de regulă, persoana care a făcut propunerea) desemnat să citească
textul de Laudatio. Momentele desfășurării festivității sunt moderate de persoana
desemnată în calitate de Magister ceremoniae.
c) Din prezidiu mai pot face parte, după caz, un Prorector desemnat de Rector, un membru al
Senatului UPSC, desemnat de Senat, alți 2-3 invitați, personalități notorii în domeniul de
activitate al persoanei nominalizate.
d) Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris
Causa revine Comisiei Senatului, facultății/ catedrei care a făcut propunerea de acordare a
titlului onorific și responsabilului de relații de protocol al Direcției Comunicare, Imagine și
Marketing Instituțional.
e) Scenariul detaliat al ceremoniei oficiale este stabilit de comun acord între conducerea
facultății/ catedrei care a propus candidatul, membrii Senatului implicați în procesul de
decernare, laureatul titlului onorific și responsabilul de relații de protocol al Direcției
Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional.
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f) După primirea acordului scris al candidatului, Comisia de Laudatio va elabora conținutul
volumului onorific, care va cuprinde: discursul Rectorului UPSC, textul de Laudatio,
prelegerea laureatului, date biografice și de profil ale laureatului.
g) Conținutul volumului onorific, elaborat de Comisia de Laudatio, este verificat de
responsabilul de relații de protocol al Direcției Comunicare, Imagine și Marketing
Instituțional și prezentat pentru editare la Centrul Editorial-Poligrafic al UPSC cu cel târziu
3 săptămâni înainte de ceremonie. Cheltuielile de editare și multiplicare vor fi suportate din
veniturile proprii ale instituției.
h) Direcția Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional va asigura informarea publicului
larg despre desfășurarea evenimentului prin invitații, afișe, comunicate de presă cu 5 zile
înainte de ceremonie.
i) În funcție de disponibilitate, noul Doctor Honoris Causa poate susține o conferință publică
pe o temă selectată din domeniul de competență.
4.15. Desfășurarea ceremoniei de decernare a titlului onorific de Membru de Onoare al
Senatului UPSC:
a) Ceremonia de decernare a titlului onorific de Membru de Onoare al Senatului UPSC se
realizează în cadrul unei ședințe extraordinare a Senatului.
b) Ședința va fi condusă de Președintele Senatului UPSC. Din prezidiu fac parte: Rectorul,
prorectorii și alți doi membri delegați ai Senatului.
c) Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului onorific revine Comisiei
Senatului și Secretarului științific al Senatului UPSC.
d) Diploma va fi elaborată în conformitate cu Manualul de identitate al UPSC de Direcția
Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional.
e) În cadrul ședinței extraordinare, persoana care a propus nominalizarea va prezenta
Scrisoarea de Laudatio, în care va expune motivația propunerii.
f) Președintele Senatului UPSC va da citire deciziei de acordare a titlului onorific și va
înmâna diploma, după care îl va felicita pe noul membru onorific al Senatului.
g) Noul membru de Onoare al Senatului UPSC va adresa un discurs membrilor Senatului și ai
comunității academice.
4.16. Desfășurarea ceremoniilor de decernare a titlurilor onorifice de Profesor de Onoare și
Profesor Emerit:
a) Ceremonia de decernare a titlurilor onorifice de Profesor de Onoare și de Profesor Emerit
se realizează în cadrul unei ședințe ordinare a Senatului UPSC.
b) Ședința este prezidată de Președintele Senatului UPSC. Din prezidiu mai fac parte: un
Prorector, desemnat de Rector, decanul Facultății și alți doi membri desemnați de Senat.
c) Responsabilitatea organizării ceremoniei revine Comisiei Senatului, Secretarului științific al
Senatului UPSC și facultății/ catedrei care a făcut nominalizarea și responsabilului de relații
de protocol, care coordonează procesul.
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d) Diploma va fi elaborată în conformitate cu Manualul de identitate al UPSC de Direcția
Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional.
e) În cadrul ceremoniei de decernare, decanul facultății, șeful de catedră sau persoana, care a
făcut nominalizarea, va da citire motivației din propunerea de candidatură.
f) Rectorul UPSC va înmâna diploma și va felicita noul laureat.
g) Noul Profesor de Onoare/ Profesor Emerit va adresa un discurs membrilor Senatului și
comunității academice.
4.17. Decernarea distincției onorifice Medalia „Ion Creangă” se va desfășura în cadrul
ședinței extinse a Senatului, cu ocazia unor manifestări publice reprezentative pentru
UPSC (de ex., Ziua Universității).
4.18. Decernarea distincției onorifice Medalia „Ion Creangă” se va realiza în conformitate cu
Regulamentul din Anexa nr. 2 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 363-IV.01
din 30 septembrie 2015.
4.19. În semn de înaltă apreciere și motivare a personalului angajat, Rectorul UPSC poate
acorda diplome pentru activitate prodigioasă în diferite domenii, pentru promovarea
valorilor și imaginii instituționale etc.
4.20. Diploma de Onoare se decernează absolvenților de elită ai UPSC, afirmați ulterior prin
realizări de excelență în domeniul de activitate, care au contribuit la promovarea numelui și
imaginii instituției în mediul academic, cultural, social.
4.21. Diploma de Excelență se decernează cadrelor didactice și științifice care se remarcă
prin cercetări inovative în domeniul de formare profesională, prin activități academice de
excepție, prin promovarea valorilor și imaginii instituției la nivel național și internațional,
precum și cu ocazia unor evenimente reprezentative (de ex., Ziua Internațională a
Educației, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare etc.).
4.22. Diploma de Merit se decernează cadrelor didactice și științifice care se remarcă prin
rezultate excelente înregistrate în activitatea didactică sau în cercetarea științifică în anul
curent de activitate, precum și cu ocazia unor evenimente reprezentative (de ex., Ziua
Internațională a Educației, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare etc.).
4.23. Diploma de Gratitudine se decernează personalului UPSC cu ocazia jubileelor (50, 55,
60, 65, 70, 75 etc. ani), în semn de apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea
instituției.
4.24. Diplomă de Recunoștință se decernează personalului auxiliar la atingerea vârstei de
pensionare.
4.25. Propunerile privind candidaturile pentru decernarea diplomelor menționate în pct. 4.194.23 sunt formulate de catedrele de specialitate, iar pentru cele menționate în pct. 4.23-4.24
sunt prezentate de șefii de subdiviziuni la Serviciul Resurse umane.
4.26. Decernarea diplomelor menționate în pct. 4.19-4.23 se realizează de Rectorul UPSC în
cadrul ședinței Senatului, iar a celor specificate in pct. 4.23-4.24, de șeful subdiviziunii.
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V. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE TITLURI ȘI DISTINCȚII ONORIFICE
5.1. Recunoașterea acordată de Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău
prin titlurile și distincțiile onorifice include, pentru fiecare titlu, și următoarele drepturi:
a) de implicare în activitățile academice, culturale, extracurriculare ale UPSC;
b) de participare, în calitate de invitat, la ședințele Senatului UPSC;
c) de invitare și participare la elaborarea strategiei instituționale, proiectelor de dezvoltare
instituțională, cooperare internațională, promovare a imaginii UPSC etc.
VI.

DISPOZIȚII FINALE

6.1. Regulamentul privind acordarea titlurilor și distincțiilor onorifice la UPSC intră în vigoare
din momentul aprobării în ședința Senatului UPSC.
6.2. Modificările prezentului Regulament se vor face prin decizia Senatului UPSC, cu avizul
Consiliului de Administrație.
6.3. Toate titlurile și distincțiile onorifice acordate în cadrul UPSC sunt înscrise într-un registru
de evidență menținut de Secretarul științific al Senatului.
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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR
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EDIȚIA: 1
REVIZIA: 0

Anexa nr. 1
PROPUNERE
pentru acordarea titlului onorific
al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău
Nume
Prenume
Titlu
Data nașterii
Țara de origine
Poziția/
postul ocupat/
instituția
Adresa
de
corespondență/
Email/
Telefon
Titlul
onorific
pentru care este
propus
Alte titluri onorifice
deținute
Argumentare/
motivație
(maximum
2
pagini)
Referenți/ scrisori
de recomandare

Se prezintă motivele principale care recomandă acordarea titlului
onorific. Se prezintă pe scurt activitatea profesională a candidatului,
principalele realizări academice/ științifice; legătura cu UPSC și modul
în care acesta a contribuit la realizarea misiunii UPSC.
1.
2.
3.
Maximum 3 scrisori pentru titlul de Doctor Honoris Causa, câte 2 –
pentru celelalte titluri onorifice. Scrisorile se anexează la propunere.

Numele
și
prenumele
persoanei care face
propunerea
Facultatea, catedra
Datele de contact
(email, telefon)
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Semnătura

AVIZE
APROBAT/ RESPINS

DECAN,

în ședința Consiliului Facultății....
din data....
APROBAT/ RESPINS

Nume, prenume, semnătura

în ședința Senatului UPSC ....
din data....

Nume, prenume, semnătura

PREȘEDINTELE SENATULUI UPSC,

Anexa nr. 2
PROPUNERE
COMISIA DE LAUDATIO
pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al UPSC
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REVIZIA: 0

Numele și prenumele candidatului _______________________________________________
Președinte ____________________________
Membri:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________

AVIZE
APROBAT/ RESPINS

DECAN,

în ședința Consiliului Facultății....
din data....

Nume, prenume, semnătura

APROBAT/ RESPINS

PREȘEDINTELE SENATULUI UPSC,

în ședința Senatului UPSC ....
din data....

Nume, prenume, semnătura
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