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 REZUMAT

Este bine cunoscut faptul că  scopul prim al atestării personalului știinţifi c și știinţifi co-didactic este 
acela de a obţine un tablou general al stării de facto, proiectând o cale largă de aplicare a numeroaselor 
elemente dinamice în performarea domeniului. Aceste consemnări, la care se mai adaugă altele asemă-
nătoare în planul atestării personalului știinţifi c și știinţifi co-didactic, urmăresc să  dezvăluie ceea ce noile 
mentalităţi atestaţionale numesc „ipostaze”, care determină evoluţia concertată a procedurilor și instru-
mentelor de expertizare și evaluare. În ce ne privește, ne-am propus să identifi căm, în cadrul general al 
modernizării, acele entităţi care  caracterizează și determină tendinţa generală a tripartiţiei meritologie – 
evaluare– calitate. Ţinând seama de premisa conform căreia atestarea este un proces  sui generis al calităţii, 
am punctat principalele realizări în domeniu în 2021 și am avansat ideea că la originea calităţii se afl ă 
principiul meritologic în evaluare.

Cuvinte-cheie: merit;  meritologie; principiul meritologic; ipostaze ale calităţii; performanţă; inteligenţă/
capacităţi; efort.
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ABSTRACT 

It is well known that the primary purpose of attesting the scientifi c and scientifi c-teaching staff  is to ob-
tain a general picture of the de facto state, designing a broad way of applying the many dynamic elements 
in the performance of the fi eld. These notes, to which are added other similar ones in terms of attestation of 
scientifi c and scientifi c-teaching staff , aim to reveal what the new attestation mentalities call “hypostases”, 
which determine the concerted evolution of examination and evaluation procedures and tools. As far as we 
are concerned, we set out to identify, in the general framework of modernization, those entities that charac-
terize and determine the general trend of the tripartite meritology - evaluation - quality. Taking into account 
the premise that attestation is a sui generis process of quality, we pointed out the main achievements in the 
fi eld in 2021 and advanced the idea that the origin of quality is the meritological principle in evaluation.

Keywords: merit; meritology; meritological principle; quality hypostases; performance; intelligence/
abilities; eff ort.

Abordarea funcţionalistă a meritologiei

După cum afi rmă fi losoful A. Marga, „Europa s-a 
distanţat prea mult de cultivarea personalităţii cre-
atoare și de orizontul meritocraţiei” [1, p. 208]. Și 
nu e de mirare că tot mai multe voci cer astăzi pre-
lungirea democraţiei liberale cu meritocraţia. S-a 
constatat că ţările care au ajuns mai departe sunt 
acelea care au valorifi cat în mai mare măsură meri-
tele oamenilor (în fapt, valoarea persoanelor, opinia 
specialiștilor, prestaţia fi ecăruia). Celelalte plătesc și 
astăzi costurile rătăcirii printre mijloacele depășite 
și vor plăti cât timp nu le părăsesc [Ibidem, p 144]. 
Când criteriile meritocratice sunt încălcate, se calcă 
în picioare  aproape tot ce este important într-o 
instituţie sau în societate [Ibidem, p. 178].

Pentru a ne da seama de forţa cercetării,  este 
cazul să prospectăm fi e echitatea din lumea 
meritelor pe care o persoană individuală ar afi r-
ma-o prin propriile activităţi și performanţe, în 
temeiul propriei dotări, fi e echitatea  din lumea 
distribuţiei și re/distribuţiei recompenselor. Nu-
mai din prospectarea acestor două tipuri de 
echităţi la intersecţia  talentului cu recompensa 
ne-ar apare meritocraţia, care, conform lui Arrow, 
Bowles și Durlauf, este acea practică distributivă, 
conformă cu dreptatea socială, în care distribui-
rea recompenselor este proporţională cu meritul 
sau cu contribuţia individuală adusă la producere. 
Societatea meritocratică centrată pe meritele in-

dividuale ale fi ecăruia a fost și continuă să fi e con-
siderată fi e ca societate ideală, ce ar avea șanse 
să se înscrie pe o traiectorie a dezvoltării numai 
în condiţii de realizare consecventă și riguroasă a 
egalităţii șanselor și oportunităţilor, de afi rmare și 
selectare a talentelor în funcţie de performanţele 
și  meritele individuale, fi e ca un mare șiretlic în 
căutarea de strategii pretenţioase în producerea 
de aparente generozităţi, dar ascunse în înșelarea 
conștiinţelor critice [Apud 2, p. 107].

În alternativa inovaţiei sociale prin cerceta-
re și inovare, recunoașterea meritului individual 
deţine poziţia centrală. Meritocraţia este afi rmată 
ca acea practică distributivă, conformă cu drep-
tatea socială, în care distribuirea tuturor recom-
penselor sociale este proporţională cu meritul 
sau cu contribuţia individuală adusă la produce-
re. Astfel, societatea meritocratică  are șanse de 
realizare în condiţii de promovare consecventă 
și riguroasă a egalităţii șanselor și oportunităţilor  
investigaţionale, de afi rmare și selectare a talen-
telor  în funcţie de performanţele și meritele indi-
viduale [Ibidem, p. 109; 2].

L. Vlăsceanu ne face atenţi la faptul că  toţi cei 
care ajung în poziţii sau în situaţii de a avea re-
zultate cu care se mândresc sunt puţin numeroși. 
Conform celor mai frecvente estimări, aceștia nu 
ar reprezenta mai mult de 15-20% din populaţie. 
Cercetătorul semnalează că, dacă ceilalţi s-ar afl a 
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într-o distribuţie uniformă, pe o câmpie plată, 
fără dealuri și vârfuri, aceasta nu ar însemna că ei 
nu ar fi  capabili și doritori de mari realizări, ci că 
instituţiile de cercetare nu se preocupă și nici nu 
dau semne că s-ar angaja să le ofere șanse de a da 
măsura unor realizări și împliniri frumoase [4, p. 
121]. Dorinţa individului de a-și câștiga aproba-
rea  constituie cu siguranţă una dintre cele mai 
importante forţe coezive ale societăţii. Dorinţa de 
a fi  aprobat și recunoscut este un mobil sănătos.

În contextul actual al cercetărilor știinţifi ce, con-
ceptul de principiu meritologic în evaluarea perso-
nalului știinţifi c și știinţifi co-didactic pare a fi  un fel 
de noţiune fuzzy care, în chiar momentul enunţării 
sale, aduce în atenţie  mai multe aspecte, luând 
valori diferite în funcţie de punctul de vedere din 
care este considerată. Tentativa care încearcă să 
acrediteze ideea unei  defi niri a meritologiei se 
oprește în faţa  raportului bipolar  care unește me-
ritul cu inteligenţa și efortul depus în vederea atin-
gerii unui rezultat. Meritologia este un  principiu 
reglator care se potrivește și se conectează unui 
domeniu, este „un model unde se conjugă drep-
tatea asigurată indivizilor cu performanţe înalte ce 
au impact favorabil și consecinţe pozitive pentru 
colectivitate” [5, p. 121].

Actualmente, ideea de a reintroduce meritul 
în procesul  evaluativ al domeniului de cerceta-
re și inovare postulează drept condiţie esenţială 
faptul de „a demonstra că”. Principiile liberale 
promovează ideea de merit ca suport al oricărei 
recunoașteri știinţifi ce. Dar meritul este recunos-
cut și consacrat prin selecţie, prin clasifi care, deci 
prin evaluare. Meritologia se axează pe egalita-
tea șanselor fi ecărui pretendent atât la începutul 
„cursei”, cât și la sfârșitul acesteia. Prin urmare, ea 
este cea mai dreaptă structură a evaluării, dez-
văluind un șir de valori, printre care se înscriu 
capacităţile și inteligenţa. Principiul meritologic 
permite, așadar,  crearea unei evaluări corecte, 
deoarece tot ceea ce realizează persoanele se 

datorează eforturilor și meritelor lor de-a lungul 
studiilor sau activităţii, și nu pentru alte cauze.

Cu referire la acest punct, există opinii ale  cer-
cetătorilor care indică faptul că meritologia ar fi   
o ideologie care servește la evaluarea  celor care 
aspiră la poziţii de privilegiu și „oprirea” pe cei 
care nu au făcut efortul necesar pentru a poseda 
competenţele de câștig. Meritologia atestaţională 
este una care preţuiește eforturile și traiecto-
ria unui cercetător sau cadru didactic, una care 
preţuiește persoanele care au reușit să îndepli-
nească în mod constant obiectivele stabilite. Prin-
cipiul meritologic este strâns legat de conceptul 
de efi cienţă. În special, de  dorinţa de a asigura o 
maximă efi cienţă, de realizările  fi ecărei persoane 
care se ocupă de raţionalitatea activităţii sale, ori-
entând-o pe calea performanţelor.

Aplicaţiile evaluării

Prin urmare, un aspect susceptibil de a intro-
duce anumite clarifi cări în privinţa unei verifi cări 
corecte a ideii de meritologie este chiar procedura 
de evaluare, utilizată pentru edifi carea unei axio-
matici în procesul atestaţional. Ceea ce particula-
rizează acest aspect este faptul că este un aspect 
re-originalizat, premisele sale fi ind preluate din 
evaluare ca noţiune generalizată, fi ind furnizat de 
domeniul pe care urmează să-l analizeze. Princi-
pala raţiune a acestei interpolări constă în strânsa 
legătură dintre elementul meritologic și cel nor-
mativ, legătură datorată rolului pe care factorul 
evaluare îl are în monitorizarea procesului de ex-
pertizare. Evaluarea în demersul atestaţional este 
un proces  de  expertizare a rezultatelor obţinute 
în procesul de cercetare. La nivel atestaţional, eva-
luarea performanţei desemnează procesul prin 
care instituţia abilitată estimează performanţa 
unui cadru didactic din învăţământul superior în 
exercitarea funcţiilor sale sau performanţa unui 
doctorand la fi nalizarea studiilor, a rezultatelor 
reale pe care, în funcţie de așteptări, persoana re-
spectivă a reușit să le atingă. 
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Starea prezentă a personalităţii pretendentului 
este, desigur, rezultatul unei istorii, al unui capital 
cultural și investigaţional, dar nu trebuie ocultate și 
virtualităţile și posibilităţile viitoare. Este necesar să 
se identifi ce cu claritate, pentru fi ecare caz, în parte, 
obiectul evaluării, referenţialitatea de la care se va 
porni în emiterea unei judecăţi de valoare. „Foarte 
adesea, apreciază J. M. Barbier, se constată o mare 
confuzie cu privire la distingerea obiectului real al 
evaluării. Acesta nu se cunoaște niciodată cu preci-
zie, mai ales dacă ceea ce este evaluat sunt trăsătu-
rile sau caracteristicile care permit înţelegerea unei 
realităţi sau realitatea însăși” [Apud 6].

Dar  simpla colecţie  de date nu constituie încă 
o evaluare. Trebuie să se emită o judecată de va-
loare după o scară de valori, explicită sau impli-
cită. Intr-un context pluralist, unde coexistă mai 
multe scări valorice și se realizează o apreciere 
multilaterală, uneori valorile pot  intra în confl ict, 
în anumite împrejurări. Nu este mai puţin adevă-
rat că difi cultăţile evaluării pot trimite la veritabile 
disensiuni, degajate de încercarea de a răspunde 
la întrebări de tipul:  Cum evaluăm?  În numele a ce 
evaluăm? Apoi, trebuie să observăm că actul eva-
luării degajă, deseori, un cadru artifi cial, marcat 
de o distanţă între elementul de observat și rezul-
tatul propriu-zis observat. În vederea conceperii 
și aplicării adecvate a evaluării,  trebuie să se ţină 
cont de câteva mutaţii de accent, care au survenit 
în ultimu l timp și care au drept consecinţă o redi-
mensionare și o regândire a strategiilor evaluati-
ve, în consens cu o serie de exigente [6].

Diversifi carea instrumentelor de evaluare și 
creșterea gradului de adecvare a acestora la situaţii 
concrete este un obiectiv  de bază al Direcţiei de 
evaluare în cercetare și inovare (DECI). Ca urmare, 
problematica pe care o generează acţiunea de 
evaluare face parte din ansamblul teoriei evaluării 
atestaţionale, ca sistem de concepţii și tehnici refe-
ritoare la  aprecierea rezultatelor investigaţionale  
si a procedurilor atestaţionale.  

Așadar, înţelegerea deplină a naturii acestui 
proces și a locului său în ansamblul activităţii 
de evaluare a personalului știinţifi c și știinţifi co-
didactic face  necesară precizarea scopului urmă-
rit, a funcţiilor ce le îndeplinește, a condiţiilor de 
realizare și a rolului său în corelaţie cu multiple la-
turi ale activităţii de cercetare și inovare. Actul de 
evaluare poate fi  defi nit ca fi ind  procesul menit 
să măsoare și să aprecieze valoarea rezultatelor  
unei părţi a domeniului de cercetare și inovare, 
a condiţiilor în desfășurarea activităţii respecti-
ve, prin compararea rezultatelor cu obiectivele 
propuse, în vederea constatării meritului fi ecă-
ruia în acest proces. Importanţa și rolul evaluării 
implică cu necesitate regândirea, transformarea, 
punerea pe baze noi și fl exibilizarea demersului 
evaluativ în procesul atestaţional, crearea unui 
sistem  nou de evaluare, bazat pe criterii unitare, 
la nivel naţional, de apreciere a performanţelor.  
În procesul de evaluare intră  două componente: 
măsura și raportarea la un etalon, la un standard, 
la un indicator în funcţie de care măsura capătă o 
anumită semnifi caţie [Apud 6].

Evaluarea personalului știinţifi c și știinţifi co-
didactic  este un instrument de reglare a acţiunii 
publice de consemnare a meritului personal în 
viaţa socio-culturală, axându-se pe transformarea 
în tendinţe a unor  practici reușite și evidenţierea 
efectelor acestor practici. Conform modelelor 
europene, DECI a creat  un sistem formalizat de 
evaluare, care poate fi  catalogat ca unul simplu, 
fl exibil și apropiat la maximum caracteristicilor de 
utilitate. Aceste practici conduc în mod evident 
la reprezentări cu impact social și profesional. 
Cultura evaluativă, în acest cadru de referinţă, 
devine o preocupare constantă în procesul de 
transformare a acesteia într-o stare de spirit 
pozitivă, atât pentru benefi ciari, cât și pentru 
experţii-evaluatori. Evaluarea îndeplinește, din 
această persp ectivă, o funcţie critic-constructivă: 
analizează și interpretează valoric diferite produse 
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știinţifi ce și proceduri din sfera evaluării și susţine 
atitudinile deschise raţional faţă de inov aţiile în 
perimetrul evaluării personalului știinţifi c sau 
știinţifi co-didactic; furnizează cunoștinţele pro-
cedurale necesare pentru fundamentarea diferi-
telor tipuri de rezultate [Apud 5, p. 53].

Scopul evaluării este de a verifi ca dacă  sis-
temul de conferire a titlurilor știinţifi ce sau 
știinţifi co-didactice funcţionează la  parametrii 
proiectaţi în actele ofi ciale și urmează o traiec-
torie care conduce la îndeplinirea prevederilor 
respective. Această verifi care este însoţită de o 
exigenţă principială, de ghidare sau îndruma-
re, proiectarea unor acţiuni  de soluţionare a 
difi cultăţilor constatate și monitorizarea aplicării 
lor. Evaluarea de calitate trebuie să îndeplinească 
următoarele calităţi: pertinenţă, adică certitudi-
nea că a fost stabilit „rostul” evaluării respective, 
că obiectul evaluării este unul real, nu conjunc-
tural, că decizia  evaluării este una pertinentă și 
justifi cată; validitate, adică asigurarea că se eva-
luează exact ceea ce trebuie, și nu altceva: nici în 
plus, nici în minus; fi abilitate, adică să asigurăm ca 
evaluarea să fi e sufi cient de independentă în ra-
port cu expertul-evaluator și cu condiţiile în care 
se realizează [Ibidem, p. 116].

Meritologia este un fel de justiţie  socială, când  
poziţiile profesionale sunt obţinute prin merite. 
În structura meritului au prioritate achiziţiile do-
bândite prin efort, prin muncă, refl ectând o ideo-
logie care pune accentul pe responsabilitatea 
personală în reușita socio-profesională [Apud 7, 
p. 9]. Perspectiva principiului meritologic com-
portă o conotaţie metacognitivă, deoarece fi eca-
re pretendent la titlul știinţifi c /știinţifi co-didactic 
conștientizează faptul că  obţine ceea ce obţine  
datorită capacităţilor și efortului său; fi ecare are 
datoria să facă eforturi pentru a exploata propriul 
potenţial, chiar dacă  meritul este încă o noţiune 
mai puţin valorifi cată, un amestec între ereditar și 
dobândit, între intern și extern, între capacităţi și 

efort etc. Noţiunea de merit este una compozit, 
este o juxtapunere între capacităţi, inteligenţă, 
achiziţii dobândite prin eforturi și dimensiunea 
morală, în sensul obţinerii cu onestitate a rezul-
tatelor. Așadar, evaluarea personalului știinţifi c 
și știinţifi co-didactic pune în lumină faptul dacă 
individul respectiv a obţinut ceea ce și-a pus ca 
scop prin performanţe proprii, nu prin falsuri, 
mituire sau folosind orice alte mijloace necinsti-
te. DECI este entitatea care și-a asumat respon-
sabilitatea de a depista, de a sancţiona /valida/ 
recunoaște meritele fi ecăruia care aspiră la un 
titlu știinţifi c sau știinţifi co-didactic prin confi r-
mare și „deschiderea” spre obţinerea diplomelor, 
rolul cărora crește semnifi cativ în ultimul timp. 
În acest context analitic, în domeniile unde  me-
ritologia se impune ca principiu fundamental de 
justiţie sunt necesare evaluări imbatabile, necon-
testabile, care nu pot și nu trebuie puse la îndoia-
lă în ceea ce privește meritul [Apud 7, p. 33].

Consemnarea calităţii  
Principiul calităţii în evaluarea personalului 

știinţifi c și știinţifi co-didactic  desemnează un com-
plex de  practici ce traversează întregul mediu res-
pectiv, în totalitatea componentelor sale, orientat 
spre obţinerea de rezultate adecvate, raportate la 
standarde și indicatori şi spre satisfacerea  aştep-
tărilor benefi ciarilor evaluării.  Nevoia înţelegerii 
unitare a calităţii a apărut din faptul că nu există, 
încă, un concept unitar al calităţii, acesta fi ind ju-
decat în funcţie de valorile promovate în societate 
şi la nivelul domeniului cercetării și inovării și al 
situaţiei existente, defi nită de factorii contextuali 
şi situaţionali [Apud 8, p. 6]. Verifi carea și evaluarea 
conformităţii, raportându-se la indicatorii propuşi, 
la obiectivele stabilite, este realizată valorizând 
persoanele implicate care au avut un parcurs 
adecvat pe parcursul derulării activităţii.  De ase-
menea, etapa de verifi care presupune culegerea 
de informaţii prin analiză directă sau feedback de 
la benefi ciari [8, p. 11].  
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Caracteristica de calitate în evaluarea  perso-
nalului știinţifi c și știinţifi co-didactic este orice 
proprietate a unui produs știinţifi c – teză de doc-
torat, lucrare știinţifi co-didactică, monografi e, ar-
ticol știinţifi c, care îi conferă acestuia aptitudinea 
de a fi  conform cu anumite condiţii. Specifi c cali-
tăţii este faptul că ea nu exprimă gradul superla-
tiv, ci este un optim al proprietăţilor acestui pro-
dus știinţifi c. Caracteristicile de calitate, în funcţie 
de importanţă, sunt  caracteristici funcţionale (de 
bază, fundamentale) – sunt absolut necesare bu-
nei funcţionări și sunt stipulate în actele norma-
tive aprobate de instanţele superioare (diverse 
regulamente, metodologii). De asemenea, pu-
tem vorbi despre caracteristici  critice (recoman-
dări, diverși indicatori de performanţă, standarde, 
criterii).  Caracteristicile de calitate, în funcţie de 
modul de exprimare, sunt  cantitative (un anumit 
număr de) și  caracteristici calitative (atributive, 
pozitive/negative). Cuantifi carea se realizează 
prin acordare de califi cative, punctaje, conform 
unei grile de apreciere. Caracteristicile de calitate, 
în funcţie de gradul de generalitate, sunt  specifi -
ce (defi nesc însăşi produsul specifi c unui anumit 
domeniu, unei specialităţi știinţifi ce) și  comune 
(de disponibilitate) – ca model, ca perspectivă, ca 
dezvoltare etc. [Apud 9, p. 10-11].  

Principiul  calităţii a devenit  evident şi s-a do-
vedit excelent în aplicare. Fiind reprezentat de 
structura organizatorică, proceduri, procese şi 
resurse în cadrul DECI, a fost implementat pentru 
ca  să poată oferi benefi ciarului satisfacţie și  în-
deplinirea așteptărilor acestuia. Astfel, evaluarea 
modernă este determinată să realizeze şi să men-
ţină calitatea solicitată  cu condiţia de a realiza 
efi cienţă. 

Bazarea pe aceste două principii esenţiale,  
principiul meritologic și principiul calităţii,  în pro-
cesul atestaţional a condus, în 2021, la un șir de 
rezultate consistente, care au fost posibile doar 
în cazul unor axiomatici sigure, mediate și pre-

zentând garanţia coerenţei, fi ind susceptibile de 
a acoperi toate necesităţile atestaţionale. Astfel, 
putem  postula efi cienţa unui sistem de evaluare 
bine pus la punct, care „se construiește” perma-
nent, plecând de la analize și sinteze interpreta-
tive. Problema esenţială care preocupă DECI este 
aceea  de a constata dacă norma atestaţională, 
așa cum este ea stipulată  în actele normative, 
este lipsită de contradicţii în procesul aplicării.  
Având în vedere natura fundamentală a cores-
punderii, este important de a pune în acord apa-
renta „neregularitate” cu regularitatea și coerenţa 
raporturilor ce defi nesc procesul atestaţional la 
nivelul personalului știinţifi c și știinţifi co-didactic.

În acest cadru analitic, trebuie să ţinem sea-
ma de faptul  că aceste două principii constituie 
promisiuni ferme pentru viitoare perfecţionări, 
căci, acţionând permanent asupra procesului din 
perspectivă normativă, ele devin garanţii de pro-
gres. Negate în mod deliberat, ele „își continuă 
drumul”, însă mimând procesul ce le exclude, fapt 
care constituie un pericol pentru domeniu, „ma-
nipulat” conform cerinţelor la îndemâna oricui. 
Procesul atestaţional promovează actualmente o 
adevărată ideologie a calităţii. Or, acest lucru  pre-
supune activarea unei dimensiuni fundamentale 
a fenomenului atestării personalului știinţifi c și 
știinţifi co-didactic, în special, funcţia sa merito-
logică. 

Atestarea, ca noţiune, presupune totalitatea 
activităţilor care au ca scop esenţial de a stabili  
îndeplinirea de către  un subiect a unor condiţii 
cuprinse într-un referenţial prestabilit. În dome-
niul calităţii, atestarea trebuie să   stabilească con-
formitatea  unui proces (respectarea procedurilor 
regulamentare de atestare), a unui produs (înde-
plinirea indicatorilor de performanţă a tezei de 
doctorat) și a unui serviciu (evaluarea atestării ca 
atare). Referenţialul este, de obicei, un standard 
de calitate. Atestarea conformităţii se defi neşte 
drept stabilirea de către un organism  că un pro-
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ces sau un produs  este conform cu specifi caţiile 
de referinţă, care pot fi  un standard, o normă sau 
un document reglatoriu. În cadrul sistemului de 
atestare a conformităţii se compară entitatea su-
pusă expertizării cu documentul de referinţă rele-
vant. Atestarea   calităţii este, din punct de vedere 
al funcţionalităţii, obligatorie. În cadrul atestării 
personalului știinţifi c și știinţifi co-didactic  vorbim 
de calitatea de proces (procedurile de atestare) și 
calitatea de produs (teza de doctorat). Calitatea 
de proces presupune  conformitatea cu cerinţele 
procedurale prevăzute de actele normative. Orice 
abatere de la specifi caţiile acestor  cerinţe înseam-
nă o diminuare a calităţii. Aprecierea calităţii pro-
cesului presupune stabilirea unor proceduri do-
cumentate care defi nesc activităţile de conferire a 
titlului știinţifi c sau știinţifi co-didactic,  evaluarea 
efi cacităţii potenţiale a demersului, stabilirea me-
todelor de  monitorizare a  parametrilor procesului 
atestaţional. Calitatea de produs presupune  o mă-
rime măsurabilă defi nită exact ca fi ind ansamblul 
caracteristicilor de calitate a tezei de doctorat. Pe 
baza acestei defi niţii, o teză de doctorat  va fi  de 
calitate în măsura în care ansamblul de caracteris-
tici va satisface cerinţele faţă de asemenea lucrări. 
Indicatorii calităţii tezelor de doctorat constituie 
expresii cantitative ale caracteristicilor acestora și 
arată măsura în care acestea îndeplinesc condiţiile 
specifi ce elaborării lor. 

 Aici trebuie să menţionăm despre mai multe 
ipostaze ale calităţii  și meritologiei în procesul 
de evaluare a personalului știinţifi c și știinţifi co-
didactic.

Ipostaza perfecţiunii, calitatea și meritologia 
reprezentând o entitate  absolută, fi ind percepu-
te adecvat de fi ecare benefi ciar în mod aparte. În 
acest context, și-au desfășurat activitatea 9 comi-
sii de experţi, fi ind implicaţi în procesul de evalu-
are a personalului știinţifi c și știinţifi co-didactic 
129 de experţi-evaluatori și atestând în total 593 
de dosare.

Elaborarea actelor normative, fi ind unul dintre 
obiectivele de bază ale DECI, a continuat să fi e o 
preocupare a DECI  pe întreaga perioadă a anului 
2021. Actele elaborate vin, pe de o parte, să con-
tribuie la asigurarea funcţionalităţii entităţii și re-
alizarea efi cientă și efi cace a funcţiilor, atribuţiilor 
și responsabilităţilor stabilite regulamentar. Pe de 
altă parte, acestea susţin și promovează calitatea 
și cultura calităţii în domeniul cercetării și inovării. 
Statutul documentelor elaborate este foarte dife-
rit. Potrivit prevederilor legale, unele din proiecte 
au fost examinate și aprobate prin decizia Consi-
liului de conducere sau prin ordine interne, iar o 
parte din documentele elaborate au fost remise, 
în variantă de proiect, Ministerului Educaţiei și 
Cercetării (MEC), pentru examinare și aprobare 
sau pentru promovare și aprobare prin hotărâre 
de guvern. Printre acestea se înscriu  propuneri 
de modifi care și completare a Regulamentului 
de conferire a titlurilor știinţifi co-didactice în 
învăţământul superior – HG 325/2019 (nr. 18-05 
din 12 ianuarie 2021); propuneri de modifi care 
și completare a Nomenclatorului specialităţilor 
știinţifi ce – HG199/2013 (nr. 214-05 din 22 februa-
rie 2021); propuneri pentru defi nitivarea proiec-
tului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 
Metodologiei de evaluare a organizaţiilor din 
domeniile cercetării și inovării (nr. 508-05 din 29 
aprilie 2021); proiectul Standardelor de calitate 
a tezelor de doctor habilitat (nr. 214-05 din 22 
februarie 2021); completarea Regulamentului 
de organizare și desfășurare a Concursului „Teza 
de doctorat de excelenţă a anului” (decizia CC 
nr. 3 din 29 ianuarie 2021); modifi carea și com-
pletarea Regulamentului cu privire la evaluarea, 
clasifi carea şi monitorizarea revistelor știinţifi ce 
(deciziile CC nr. 15 din 27 aprilie 2021 și nr. 18 din 
22.12.2021); completarea Regulamentului Comi-
siilor de experţi în domeniul atestării (decizia CC 
nr. 16 din 27 aprilie 2021); completarea Regula-
mentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifi ce 
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specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifi ce 
(deciziile CC nr. 17 din 25 iunie 2021).

Ipostaza de produs – calitatea fi ind considera-
tă o mărime care poate fi  măsurată exact şi este 
defi nită ca reprezentând ansamblul caracteristici-
lor de conformitate ale produselor evaluate: teze 
de doctorat/post-doctorat, publicaţii știinţifi ce 
și didactice, activităţi știinţifi ce și de valorifi care 
a rezultatelor cercetării. Pe acest fundal, în anul 
2021 au fost conferite 18 titluri de doctor habilitat 
și confi rmate 123 de titluri de doctor, din care 61 
– conferite de către Consiliile știinţifi ce specializa-
te de susţinere publică a tezelor şi 62 – de către 
organizaţiile din domeniile cercetării și inovării, 
ca urmare a susţinerii tezelor în Comisiile de sus-
ţinere publică a tezelor de doctorat în cadrul şco-
lilor doctorale. Pentru prima oară numărul per-
soanelor care au obţinut titlul de doctor în urma 
studiilor în cadrul școlilor doctorale l-a depășit pe 
cel al persoanelor care au absolvit doctoratul în 
conformitate cu procedurile în vigoare până în 
anul 2015. Pe parcursul anului 2021 au fost exa-
minate 184 de dosare şi demersuri ale instituţii-
lor privind acordarea dreptului de conducător de 
doctorat. În urma examinării acestora, 154 de per-
soane au fost aprobate cu drept de conducător 
de doctorat la 185 de specialităţi, reprezentând 
33 de instituţii. Din numărul total, 14 persoane 
au obţinut din ofi ciu calitatea de conducător de 
doctorat la specialităţile în care au susţinut tezele 
de doctor habilitat, în conformitate cu prevederi-
le Metodologiei de aprobare a conducătorilor de 
doctorat (HG326/2019). 

Numărul titlurilor știinţifi ce conferite în perioa-
da funcţionării sistemului naţional de atestare a 
personalului știinţifi c (1993-2021) a ajuns la 5453, 
din care 644 de titluri de doctor habilitat și 4809 
titluri de doctor. Au fost conferite, de asemenea,  
565 de titluri de profesor universitar și 2619 titluri 
de conferenţiar universitar, iar numărul total al 
persoanelor care au drept de conducere a docto-

ratelor în Republica Moldova, la 01.01.2022, este 
de 1163 de persoane, inclusiv 310 care au obţinut 
acest drept în conformitate cu prevederile noii 
Metodologii de aprobare a conducătorilor de 
doctorat (HG326/2019).

Ipostaza de proceduri – calitatea reprezintă 
conformitatea cu cerinţele regulamentare. Struc-
tura unei expertizări include următoarele elemen-
te: (a) scopul expertizei, de obicei aceasta repre-
zintă evaluarea procesului și calitatea produsului 
acestui proces (teza de doctorat, titlul știinţifi co-
didactic); (b) obiectul expertizei – caracteristicile 
calitative ale produsului; (c) mijloacele expertizei –
qualimetrice (din lat. qualis-calitate; melreo-mă-
sor); (d) procedura expertizei – elaborată de 
organul abilitat; (e) produsul expertizei – con-
cluzia coordonată în comisia de experţi; (f ) crite-
riile expertizării – generale, care permit evaluarea 
semnifi caţiei în raport cu tendinţele, scopul și 
direcţiile cercetării; speciale – permite evaluarea 
competenţei autorului și plenitudinii de conţinut 
a tezei, corespunderea cu rigorile normative și 
conceptuale; particulare – permit evaluarea nive-
lului de fundamentare a tezei din punct de vede-
re al posibilităţilor de implementare a rezultatelor 
și a viabilităţii sale; (g) formele expertizei: indivi-
duală, colectivă, complexă; (h) tipul expertizei – 
de verifi care normativă în bază de standarde de 
calitate.

În aceste circumstanţe, evaluarea pentru for-
marea Consiliilor știinţifi ce specializate pentru 
susţinerea tezelor (CȘS) constituie etapa cea mai 
importantă de atestare a candidaţilor la titlul 
știinţifi c în cadrul DECI: a fost  aprobată forma-
rea a 8 CȘS pentru susţinerea tezelor de doctor 
habilitat și a 64 CȘS pentru susţinerea tezelor de 
doctor în cadrul a 27 de instituţii.

Ipostaza de efort – calitatea produselor este 
defi nită prin intermediul cantităţii  și valorii 
produselor prezentate. Un produs știinţifi c sau 
știinţifi co-didactic este considerat de calitate 
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atunci când oferă anumite performanţe la un 
nivel acceptabil. Un real determinant pe care-l 
reclamă meritologia este efortul care constată, 
în ultimă instanţă, caracterul obiectiv al meritu-
lui. Pătrunderea dincolo de aparenţe, traversa-
rea și găsirea unui fenomen real, face ca efortul 
să cadreze cu un context euristic autentic. Efor-
tul, ca instrument ce servește meritologiei, își 
infl uenţează rezultatele, chiar dacă el aparent 
servește la a menţine contactul cu cercetarea, în-
lesnind drumul către aceasta. Dată fi ind această 
situaţie, meritologia își justifi că calitatea de prin-
cipiu știinţifi c, fi ind concepută ca o techne cu mi-
siune foarte clară [Apud 10, p. 62].

În alţi termeni, tezelor de doctor susţinute în 
cadrul școlilor doctorale li se atribuie un califi ca-
tiv, de la Excelent la Nesatisfăcător. Organizaţiile 
din domeniile cercetării și inovării au atribuit doar 
califi cativele Excelent (39% din teze) și Foarte bine 
(61% din teze) la cele 64 de teze examinate  în ve-
derea confi rmării titlului știinţifi c. ANACEC a mărit 
califi cativul, de la Foarte bine la Excelent, la 3 teze, 
autorii cărora au înregistrat rezultate importante 
recunoscute la nivel internaţional. În același timp, 
numărul tezelor cărora le-a fost atribuit califi cati-
vul Excelent s-a redus (23% din teze), fi ind atribu-
ite și noi califi cative – Bine (20%) și Nesatisfăcător 
(3%). Acest fapt demonstrează o supraapreciere 
a tezelor de doctor în cadrul instituţiilor în care 
sunt susţinute, chiar dacă de multe ori criteriul 
cantitativ privind numărul și locul de publicare 
al lucrărilor știinţifi ce nu permite atribuirea ca-
lifi cativului respectiv (de exemplu, minimum 2 
publicaţii incluse în bazele de date Web of Scien-
ce sau Scopus pentru califi cativul Excelent).

Ipostaza de capacităţi – calitatea produsului 
reprezintă aptitudinea de a fi  corespunzătoare 
cerinţelor la un nivel superior. Excelenţa, în acest 
context,  este o manifestare umană deosebi-
tă, cu multiple faţete, având ca element comun 
excepţionalitatea și fi ind realizată prin combinarea 

reușită a unor capacităţi intelectuale și aptitudini 
deosebite cu anumite trăsături de personalitate. 

În acest cadru este relevant Concursul National 
„Teza de doctorat de excelenţă a anului”.  Diplome 
de laureat și Premii în numele unor personalităţi 
știinţifi ce marcante din Republica Moldova: Ion 
Ganea, Natalia Gheorghiu, Valeriu Canţer, Virgil 
Mândâcanu, Anatolie Jacotă, Vsevolod și Stanis-
lav Moscalenco, Nicolae Bucun, Constantin Tur-
tă, Vladimir Axionov, au fost înmânate celor 12 
câștigători. Acest concurs, iniţiat de către Consi-
liul Naţional pentru Acreditare și Atestare, a ajuns 
la cea de-a 11-a ediţie. În ediţia din anul 2021 au 
fost înaintate la concurs, de către comisiile de ex-
perţi în domeniul atestării, 22 de teze, inclusiv 1 
teză de doctor habilitat și 21 de teze de doctor 
în știinţe. În conformitate cu Regulamentul de 
desfășurare a competiţiei, au fost desemnate 11 
teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) 
și 1 teză de doctor habilitat de excelenţă în trei 
domenii: știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale 
și tehnice; știinţe socioumane. Conducătorilor și 
consultanţilor ştiinţifi ci ai tezelor laureaţilor le-au 
fost decernate diplome de merit. 

În același timp, au fost respinse 5 demersuri 
pentru formarea CȘȘ de susţinere a tezei de doc-
tor și tezei de doctor habilitat, pe motiv de nesa-
tisfacere a cerinţelor înaintate faţă de tezele de 
doctorat.  De asemenea, au fost respinse 14 de-
mersuri depuse de instituţii pentru confi rmarea 
titlului ştiinţifi co-didactic, inclusiv 1 de profesor 
universitar și 13 de conferenţiar universitar. Prin-
cipalele motive pentru respingere au fost neîn-
deplinirea cerinţelor privind numărul minim de 
publicaţii, editarea lucrărilor didactice, partici-
parea în proiecte și constatarea abaterilor de la 
buna conduită în cercetarea știinţifi că.

Ipostaza de certifi care. Pe parcursul anului 
2021 au fost organizate 6 manifestări în cadrul că-
rora au fost înmânate diplome de doctor habilitat 
– 20 și  doctor – 51, certifi cate de recunoaștere și 
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echivalare a actelor obţinute în străinătate – 11, și 
de conducător de doctorat – 109. În cadrul aces-
tora 191 de persoane au primit diverse acte de 
atestare.

Ipostaza contractuală. Din totalul titlurilor 
știinţifi ce conferite în Republica Moldova în anul 
2021, un titlu de doctor habilitat și 15 titluri de 
doctor au fost conferite cetăţenilor străini. Majo-
ritatea cetăţenilor străini care au obţinut titluri în 
Republica Moldova  reprezintă România (12), ur-
mată de Israel (2), Slovacia și Qatar (câte 1). În total, 
în perioada existenţei sistemului naţional de ates-
tare a personalului știinţifi c (1993-2021) cetăţenii 
străini, reprezentând 45 de ţări, au obţinut 744 de 
titluri știinţifi ce, inclusiv 18 de doctor habilitat. 
Peste 2/3 din aceștia sunt cetăţeni ai României. 

Evoluţia socio-economică și culturală demon-
strează necesitatea aducerii în prim-plan a do-
meniului de cercetare știinţifi că, care își asumă 
calitatea în marea sa varietate de aspecte. Mo-
dernizarea generează modernitate în măsura în 
care induce transformări profunde  în toate com-
ponentele atestării, în gândirea şi comportamen-
tele benefi ciarilor atestării cadrelor știinţifi ce și 
știinţifi co-didactice. În acest context, atestarea se 
bazează pe o evaluare de expertiză criterială, care 
are rolul de a furniza informaţii funcţionale, ea nu 
este un scop în sine, ci se realizează în vederea 
adoptării unor decizii de îmbunătăţire. Acum pe 
primul plan trece cultura cercetării știinţifi ce, când 
„mintea este o gazdă primitoare a cunoașterii” și 
a descoperirii și care implică toate formele de cer-
cetare. Astfel, se pregătește terenul pentru ceea 
ce am putea numi societatea știinţei, un vector al 
căreia ar putea fi  transformarea cunoașterii într-o 
necesitate socială totală. 

Pe parcursul anului au fost valorifi cate diverse 
roluri de consemnare a valorilor de merit și de ca-
litate:

1. Promotori ai unui larg proces de ameliorare 
a activităţii de expertizare a dosarelor de atestare, 

conlucrând cu experţii în vederea aplicării unor 
competenţe critice în raport cu tezele de docto-
rat examinate, a unor strategii de analiză rezoluti-
vă și decizională;

2. Monitori în procesul de evaluare a calităţii, 
modelând diverse instrumente ale performanţei 
(niveluri, scări de evaluare, criterii, formulare, mă-
surători, referenţial etc.) pentru a pune în valoa-
re calitatea produsului știinţifi c, dar, fapt care nu 
este deloc neglijabil, și personalitatea pretenden-
tului la titlul știinţifi c sau știinţifi co-didactic;

3. Generatori ai atestării conformităţii produse-
lor știinţifi ce și didactice din perspectiva utilităţii 
acestora, măsurii în care, prin ansamblul caracte-
risticilor lor, acestea satisfac criteriile prestabilite;

4. Stimulatori ai unor proceduri de atestare 
documentate, care defi nesc activitatea de confe-
rire/confi rmare a titlurilor știinţifi ce și știinţifi co-
didactice și a transparenţei /publicităţii pro-
cesului de expertizare (registrul experţilor, al 
comisiilor de experţi);

5. Protagoniștii corectitudinii expertizării, prin 
supravegherea respectării structurii unei experti-
zări corecte;

6. Susţinători ai independenţei experţilor, care 
asigură calitatea ca realitate, ca mecanism al eva-
luării calităţii fără de care nici un proces de atesta-
re nu este posibil; prin calitate se înţelege inclusiv 
nivelul știinţifi c, deoarece un produs cu perfor-
manţe știinţifi ce scăzute, departe de un nivel sta-
bilit, nu poate fi  considerat de calitate;

7. Animatorii atestării ca o exprimare ofi cială a 
încrederii, prin  orientarea spre antrenarea mai ac-
tivă a societăţii știinţifi ce în procedurile atestării;

8. Popularizatori ai practicilor internaţionale în 
procesul de evaluare (criteriul bibliometric, inte-
gritatea pretendentului, plusvaloarea cercetării, 
Franţa, Polonia; principiul precauţiei, principiul 
reputaţional, Germania; anonimatul în evaluare, 
China; aderarea la ideea „doctorului european” 
și la ideea „știinţa în limba engleză”, Europa etc.); 
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activitatea expertului constă în aprecierea, sta-
bilirea calităţii unui produs și a caracteristicilor 
sale, pentru care există un etalon mai mult sau 
mai puţin obiectiv și bine determinat (practică 
internaţională confi rmată);

9. Garant al posibilităţilor de modernizare a 
procesului de atestare, de tranziţie la modernita-
tea refl exivă, modernitatea care acţionează asu-
pra ei însăşi; modernizarea atestării se produce ca 
schimbare de jos în sus;

10. Creatori de idei de perspectivă: aplicarea 
metodei „360 grade”, care presupune experti-
zarea circulară a procesului de atestare pentru 
a vedea tabloul general al atestării; certifi carea 
experţilor, care au competenţa necesară în vede-
rea expertizării dosarelor de atestare și care sunt 
în drept să acorde servicii de expertizare etc.

Principalele difi cultăţi în procesul de evalu-
are a cercetării și inovării ţin de dimensiunea 
comunităţii academice și de nivelul culturii eva-
luării în Republica Moldova. Comunitatea redusă 
numeric și numărul limitat de specialişti pe ra-
muri/profi luri ştiinţifi ce limitează obiectivitatea 
evaluării. Un număr mic de experţi sunt gata să-şi 
asume responsabilitatea de a respinge dosare ne-
conforme. Totodată, nu funcţionează factorul de 
reputaţie, care stă la baza dezvoltării unor comu-
nităţi performante de cercetători. 

O provocare majoră în domeniul atestării per-
sonalului ştiinţifi c şi ştiinţifi co-didactic constă în 
aplicarea actelor normative aprobate în ultimii 
ani şi, totodată, asigurarea respectării unor stan-
darde de calitate în acest proces. Contradicţiile 
existente în diferite acte, lipsa unei viziuni unita-
re şi a luării în considerare a bunelor practici in-
ternaţionale la elaborarea şi aprobarea acestora, 
cerinţele reduse stipulate pentru obţinerea anu-
mitor califi cări, coroborate cu manifestările tot 

mai frecvente, la diferite niveluri, ale nihilismului 
juridic şi moral, pot afecta grav calitatea evaluării 
în cercetare şi educaţie doctorală.  Această pro-
vocare este în special actuală în procesul de asi-
gurare a calităţii diferitor elemente ce constituie 
sistemul studiilor doctorale: școli doctorale, con-
ducători de doctorat și teze de doctorat. 

Concluzii

În felul acesta, din perspectiva ideilor meritolo-
gice, meritul știinţifi c sau știinţifi co-didactic este 
și trebuie să  se convertească într-o valoare socia-
lă. Natura legăturii dintre diploma de doctor/doc-
tor habilitat  sau atestatul de conferenţiar/profe-
sor și poziţia socială trebuie să se afl e în atenţia 
domeniului de evaluare, acest lucru fi ind un 
garant al funcţionării meritocratice a societăţii. 
Transpunerea obţinerii unei diplome de doctor/
doctor habilitat într-o reușită socială, adică un 
câștig în societate sau în activitate/profesie/în 
viaţă prin merit personal este o perspectivă po-
zitivă a principiului meritologic. Evaluarea perso-
nalului știinţifi c și știinţifi co-didactic legitimează 
meritul doctorandului/cercetătorului/cadrului 
didactic, acest lucru fi ind condiţia fundamentală 
a meritologiei. Altă condiţie ar fi  evaluarea corec-
tă din punct de vedere știinţifi c  și echitabilă din 
punct de vedere moral.

Trebuie să observăm că, în virtutea unei triple 
și necesare adecvări între meritologie – evaluare –
calitate, procesul atestaţional modern,  pentru a 
reuși să asigure calitatea, ţine seama de diferitele 
grade de referenţialitate, reconsiderând repere-
le și  instrumentele de expertizare și evaluare, în 
sensul dialectizării lor prin renunţare la perimat. 
Aplicarea  principiilor  are proprietatea de a po-
trivi exact părţile componente într-un tot întreg, 
împlinindu-se în substanţa atestării, conferind 
acesteia fundamentare și performativitate.



| 25 

   
   

   
 

REFERINŢE

1. MARGA, A. Educaţia responsabilă. O viziune 
asupra învăţământului românesc. București: Nicu-
lescu, 2019. 389 p. ISBN 978-606-38-0314-7.

2. VLĂSCEANU, L. Educaţie și putere. Sau despre 
educaţia pe care încă nu o avem. Vol.I. Iași: Polirom, 
2019. 207 p. ISBN: 978-973-46-7815-0.

3. WOOLDRIDGE, A. The Aristrocracy of Talent: 
how Meritocracy made theModern World. Ed: Sky-
hose, 2021. 504 p. ISBN 13: 978-151-07-686-11.

4. VLĂSCEANU, L. Educaţie și putere. Sau despre 
educaţia pe care am putea s-o avem. Vol.II, Iași: Po-
lirom, 2019. 263 p. ISBN: 978-973-46-8064-1.

5. MANOLESCU, M. Evaluarea în educaţie. 
Meritocraţia și mediocritatea. București: Editura Uni-
versitară, 2019. 416 p. ISBN: 978-606-28-0877-8.

6. Evaluarea – componentă a procesului de 
învăţământ. Disponibil:   https:// www.rasfoiesc.
com/ educatie/didactica/gradinita/Evaluarea-
componenta-a-procesului.php. Accesat: 
04.02.2022.

7. DURUBELLAT, M. Le merit contre la justice. 
Paris: Les Presses de Sciences Po, coll. „Nouveaux 
débats”, 2009. 166 p. ISBN: 978-272-46-1130-4.

8. Introducere în calitate. Disponibil:  https://
sim.tuiasi.ro/wp-content/uploads/Gheorghiu-
ICPM.pdf. Accesat: 03.03.2022.

9. DOGARU, M., DUMITRU, A. Calitate în 
educaţie. București:MECTS, 2011. 70 p.

10. CALLO T. Principiul meritologic în 
învăţământ. Chișinău: IȘE, 2021. 200p. ISBN: 978-
9975-48-192-2.


