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L DTSPOZLTILGENERALE

Titlurile onorifice se acordd pe vial6 personalit5lilor cu o contribufie deosebiti la

dezvoltarea societ[fii contemporane, care recunosc qi acceptfl valorile promovate de Universitatea

Tehnicfl a Moldovei, personalitE]i care s-au distins prin realizdri deosebit de importante in

domeniile qtiinfei, tehnicii, culturii, gi care au adus mari servicii Universit6]ii Tehnice a Moldovei

ce contribuie in mod esenfial larealizarea misiunii qi strategiei Universitd(ii Tehnice a Moldovei.

IT. TITLURI ONORIFICE

Art. 1. Universitatea Tehnic[ a Moldovei (in continuare - UTM) acorda urmatoarele titluri
onorifice:

DOCTOR IIONORIS CATISA al UniversitArii Tehnice a Moldovei (UTM) se acordd unor

personalit6fi din afara Universit6f,i, care au marcat la nivel mondial gi nalional dezvoltarea

domeniului in care activeazb, care au contribuit la dezvoltarea qtiinfei, tehnicii, culturii, care

contribuie la afirmarea democra{iei gi a tibertii}ilor individuate. Candidatul indeplineqte unul sau

rnai multe din urm6toarele criterii:

o s[ aib6 o activitate de excep{ie mate.'ial:u:ati prin lucrlri gtiin}ifice, monografii, tehnologii

sau aplica{ii industriale deosebite, recunoscute pe plan nafional qi intemafional;

o si fie sprijinit prin ac{iuni concrete la consolidarea esenfi al6 a bazei tehnico-materiale a

urM, inc lusiv, r ealizarea contractelor de parteneriat public-privat;

o a contribuit la extinderea leg6turilor qtiinfifice, culturale sau politice dintre lara sa qi

Republica Moldova.

PROFESSOR EMERITUS AL UTM se acord[ la pensionare angaja{ilor UTM, pentru

tealizdn deosebite in activitatea didacticd gi de cercetare, recunoscute de mediul academic national
gi internaJional. Titlul se acordd pe viaj6. Candidatul indeplinegte cumulativ urmf,toarele criterii:

o a fost cadru didactic sau de cercetare in cadrul UTM timp de cel pufin 30 de ani;

o a activat in aceastl calitate de profesor universitar timp de cel pufin 10 ani;

o a dat dovad6 de integritate academicI qi reputatie ireproqabilE.

Att. 2- Titlurile onorifice se confer[ de Senatul UTM la inifiativa unui membru al cornunit[1ii
academice, a unei structuri universitare (departament, facultate,) sau a unui organ de conducere din
cadrul Universitfl1ii (Senat/Consiliul de Dezvoltare Strategicfl Institufionali/ Consiliul de

Administrafie).
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Art. 3. Titlurile onorifice nu se pot acorda in absenfl sau post mortem, cu excep{ia cazului in care

decesul candidatului a survenit intre momentul acceptSrii candidaturii gi organizarea ceremoniei de

decernare.

Art. 4. Titlurile onorifice nu se pot acorda persoanelor care degin o funcfie de demnitate public[

naJionall sau de supraordonare institulional5 in raport cu universitatea (pe durata mandatului),

ocupl o funclie politic6 nalionald (pe durata mandatului) sau qi-au declarat intenlia de a candida

pentru o funclie politici nalionald.

III. PROCEDURA DE ACORDARE A TITLURILOR ONORIFICE

Art. 5. Acordarea titlului onorific de DocroRIroNoRrs CAUSA

(1) Propunerea de decernare a titlului de DHC precum qi motivafia acestei propuneri va fi
supusd aprobdrii Biroului Senatului.

(2) Dosarul de propunere, cuprinz6nd motiva{ia acordlrii titlului de DHC, tndeplinirea

criteriilor de DHC, CV qi lista de lucrfiri, va fi trimis Biroului Senatului.

(3) Dosarul este discutat in cadrul Biroului Senatului qi supus spre aprobare la urmltoarea

gedint[ a Senatului. Biroul Senatului stabileqte data estimativl qi locul desftgurdrii

ceremoniei in funclie de calendarul evenimentelor interne organizate de UTM.
(a) in urma aprobflrii ceremoniei de c[tre Biroul Senatului, persoanele implicate in organizarea

ceremoniei vor stabili, de comun acord cu recipiendarul pi cu rectorul UTM data exacti qi

locul in care se va organiza ceremonia.

(5) Ceremonialul de Acordare a Titlului de Doctor Honoris Causa (DHC) constituie Anexa 1 a

prezentului Regulament.

Art.6. Acordarea titlului de PROFESSOR EMERITUS

(1) Propunerile pentru titlul de Professor Emeritus se pot face la ini{iativa Consiliului de

Administrafie sau a Senatului.

(2) Decanul facult[{ii va inainta propunerile Consiliului de Administra{ie, iar dup6 avizare se

inainteazd S enatului univers itilii.
(3) Senatul Universitltii aprobd prin vot deschis persoana/persoanele care vor primi tittul de

Professor Emerifus, cu emiterea unei hotdrf,ri in baza cflreia se va elibera diploma de

Professor Emeritus ce va fi inmdnatd Ia urmltoarea qedin{6 de senat sau la o al6 qedinfd,

stabilitd de cltre rector.
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TV. DREPTURILE DETINATORILOR DE TITLURI ONORIFICE

Art.1. Delinltorii titlurilor onorifice ate UTM se bucur[ de urm[toarele drepturi:

DOCTOR HONORIS CAUSA:

a) pot participa la gedinfele Senatului Universit6lii qi ale Consiliului gtiinfific al UIM;
b) pot fi invitali la activitili care au drept scop propuneri privind strategia Universit6lii,

dezvoltarea cooperirii europene qi internalionale, organizareade manifestdri gtiintifice etc.;

c) pot destbqura activitate de cercetare qi didacticl in Universitate.

PROFESSOR EMERITIIS: se aplic[ subpunctul (a) qi (c). Suplimentar, defin6torii titlului
onorific respectiv pot participa la qedinfele Consiliului de Adrninistrafie qi ale Consiliilor Facultlfii.
La fel, pot beneficia, in limita disponibilitnlii qi posibilit4ii de spa{iu de lucru (birou dotat cu

mobilier qi echipament).

V. DISPOZryilFINALtr

Art. 8. Organizatea ceremoniei de decemare a titlului onorific intrl in responsabilitatea

departamentului/facult6fii in cauz6, a Serviciului Rela{ii cu Publicul qi promovarea Imaginii gi a
Serviciului Rela{ii Interna}ionale.

Art. 9. Costurile aferente organizdii evenimentului se suportd de UTM din contul mijloacelor
financiare disponibile.

Art. 10. Prezenhrl Regulament intrd in vigoare incep6nd cu I septembrie 2021. Aprobarea,

modificarea qi cornpletarea prezentului Regulament se efectue azd prin deciziasenatului.
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ANEXA 1

Procedura de organizare a Ceremoniei tle Acordare a Tittului de Doctor Honoris Causa al

TITM

in vederea editlrii broqurii omagiale:

L Facultatea numegte o persoand responsabilf,, care va pune la dispozilia Senatului urm6toarele

materiale, in formd electronicfl cu cel pufin I IunI inainte de eveniment:

o Laudatio redactat in limba romdn[ Ei in limba englez6, in cazul in care limba matem[

a candidatului la titlul onorific este alta decdt lirnba rom0nd qi in lirnba englezd;

o Este recomandat ca Laudatio s[ nu insumeze rnai mult de 10.000 de caractere cu

spalii qi sI nu con{in6 note de subsol.

2. CV-ul personalitllii invitate, listl de lucr[ri publicate gi/sau contractelor de parteneriat public-

privat realizate:

o Acest capitol este de cele mai multe ori compus din doud subcapitole: Cqrriculurn

Vitae, Lista selectivi de Publicatrii gi/sau contractelor de parteneriat public-privat

realizate;

o Este recomandat ca cele dou[ documente si nu depdqeasc[ 10.000 de caractere cu

spalii qi s[ nu con]in[ note de subsol.

3. Fotografie reprezentativ[ pentru copertl care si respecte urmdtoarele indicafii: este necesar[

o fotografie aleasl gi aprobatl de candidatul la titlul onorific. Pentru aceasta aprobare se va

lua in considerare un e-mail trimis de cltre candidatul ta titlul onorific. Calitatea fotografiei

trebuie sd fie superioarl, cu o rezolufie ridicati. Transmiterea ei se va face prin e-mail"

4. Interviu/articol/citat/considerafii autobiografice, un material la alegerea autorului, de

aproximativ 3 pagini.

Editarea broqurii omagiale:

1. Responsabilul de transmiterea materialelor va trimite toate materialele menfionate mai sus

prin e-mail o singuri datl cdtre Serviciul Relafii cu Publicul gi Promovarea Imaginii, acestea

urmdnd a fi considerate variantl finall
2. Serviciul Relafii cu Publicul gi Promovarea Imaginii realizeazl activitdfile de: corectur6,

editare qi paginafie.

3. Serviciul Rela{ii cu Publicul qi Promovarea Imaginii transmite responsabilului draftul
brogurii.



=ruFME
uxmRslrat€ATEHI{|(I

AilU,Ixmt

Regulament
de acordare a titlurilor onorifice

la Universitatea Tehnicl a Moldovei

Cod: REG-0-ATO

Edi{ia 1

Revizia 0

4. Responsabilul transmite Serviciului Relatii cu Publicul qi Promovarea Imaginii, o singura

dat[, modific6rile pe care le doregte integrate in broqurl (modificIri de con]inut gi de form6).

5. Serviciul Rela(ii cu Publicul gi Promovarea Imaginii transmite responsabilului o singurd dat[

broqura cu modificirile integrate.

6. Responsabilul transmite Editurii UTM (poate fi qi o altl editur[) pentru rnultiplicarea brogurii.

Asupra acesteia nu se mai poate reveni.

Pregltirea evenimentului:

1. Serviciul Relafii Internafionale se ocupfl de:

o CoresPonden{a premergdtoare stabilirii datei ceremoniei Doctor Honoris Causa;

o Contactarea persoanei care va scrie textul diplomei de DHC;

o Mentinerea contactului cu responsabilut din universitate pentru toate detaliile ceremoniei;

o Stabilirea listei invitalilor;

o Transmitereainvitafiilor;

o Stabilirea membrilor prezidiului;

o Stabilirea numdrului de broguri necesare;

o Pregdtirea robelor pentru: invitat, rector, prorectori;

o Preg[tirea cadoului, inmdnat invitatului;

o Pregltirea echipamentului pentru filmare;

r Anuntarea inginerului de sunet in vederea pregltirii benzii sonore cu Gaudeamus gi a

sonorizdrii sdlii;

o Comandarea aranjamentelor florale;

' Pregdtirea protocolului inainte gi dup[ ceremonie (catering gi vin/garnpanie);

o Preg[tirea localiei unde va avea loc evenirnentul;

. intdmpinareaoaspelilor.

2. serviciul Relalii cu Publicul qi promovarea Imaginii se ocupd de:

o Editarea qi tip[rirea broqurii omagiale la Editura UTM (sau la o alt6 editur[);
o Pregdtirea mapelor pentru pres6 qi invitali;

o Realizarea graficd gi tipdrirea cdldrefilor pentru prezidiu (o coald in V cu nurne, prenume,

post a membrului prezidiului);

o Realizarea qi postarea $tirii pe site-ul UTM gi plasarea informafiei pe refele sociale;

o Realizarea gi transmiterea comunicatului de presd;

o Transmiterea anunfului ceremoniei de acordare a titlului de DHC pe site-ul UTM,
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o Asigurarea serviciilor de fihnare ;i fotografiere in cadrul evenirnenfului;

o Realizarea unui album fotografic, pentru invitat, cu imaginile din tirnpul ceremoniei.

tn scopul asigurlrii bunei desfEqurlri a evenimentului (logisticl, finan{e etc,) va fi constituit Grupul

de Lucru, in temeiul Ordinului rectorului tlTM, cu descrierea responsabilitdfilor qi anexarea

devizului de cheltuieli.

Ceremonia in sine:

o Invitatii sunt agteptafi in cabinehrl Rectorului UTM cu 20 minute inainte de inceperea

Ceremoniei pentru a cunoagte conducerea universitdlii;

o La semnalul cE invitalii din sal6 qi-au ocupat locurile, Rectorul va conduce invita{ii in sala in
care va avea loc ceremonia, cu asistenfa in picioare qi intonarea irnnului Gaudeamus;

o Rectorul va deschide ceremonia prin prezentarea personalitdlii invitate gi deciziei Senatului

de conferire a titlului onorific DHC;

o Rectorul va prezenta persoanele din prezidiul pedin{ei Senatului qi va anun{a qedinta

Senatului deschis[,

o Se citeqte Laudatio de c[tre promotorul propunerii, decanul facultadi sau prorectorul

responsabil de relaliile internafionale;

o Rectorul tlTM inmdneazddiploma, florile qi cadoul sirnbolic din partea UTM;
t lmbrdcarea mantiei de Doctor Honoris Causa - se va realiza concomitent cu intonarea

imnului Gaudeamus;

o Noul doctor onorific rostegte cuvintele de mullumire (pot fi qi sub forma unei mici
conferinfe);

o Rectorul UTM rosteqte cuvintele de incheiere gi conduce invitafii in cabinetul sdu, tot in
acordurile imnului Gaudeamus.
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ANEXA 2

Procedura de organizare a Ceremoniei de Acortlare a Titlului de Professor Emeritus al UTM
Secretariatul Senatului se ocupl de:

o Menfinerea contactului cu responsabilul de la nivelul Rectoratului sau al facultdfii;

o Informarea membrilor Senatului UTM in ceea ce priveqte acordarea titlului de professor

Emeritus;

o Integrarea pe Ordinea de Zi a qedin,tei Senatului UTM a acordflrii titlului de professor

Emeritus;

o Invitarea recipiendarului la qedinfa Senatului UTM.


