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I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. În scopul susţinerii şi dezvoltării literaturii, teatrului, artelor frumoase şi culturii muzicale naţionale,
ULIM va acorda titluri onorifice, menţiuni şi diplome ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în
colaborare cu centrele universitare de peste hotare.
1.2. Prezentul Regulament stabileşte distincţiile, titlurile onorifice, menţiunile şi diplomele onorifice
ULIM precum şi condiţiile în care acestea pot fi oferite celor mai distincte personalităţi din domeniile științei,
pedagogiei, vieţii politice, artei şi culturii din Republica Moldova şi de peste hotare.
1.3. Prezentul Regulament este întocmit în baza Cartei ULIM şi se aprobă de Senat.
1.4. Pentru aprecierea celor mai valoroase opere sau capodopere din domeniile nominalizate ale culturii
naţionale se organizează anual un juriu competent compus din personalităţi marcante şi specialişti din alte
organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale.
1.5. Juriul este un organism liber şi competent. Acesta propune anual Senatului ULIM spre aprobare lista
candidaturilor înaintate pentru distincţii, titluri onorifice, menţiuni şi diplome ale Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova.
II.DISTINCŢII ULIM
Distincţiile ULIM sunt:
-

Ordinul “Steaua Universitară”
Ordinul ULIM
Medalia ULIM

Ordinul “Steaua Universitară” este una din cele mai înalte decoraţii ale ULIM şi se conferă
personalităţilor marcante din ţară şi de peste hotare care au realizat rezultate performante în domeniile
învăţământului şi managementului universitar, ştiinţei şi implementării tehnologiilor educaţionale avansate
în cadrul ULIM sau în una din instituţiile partenere ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.
Pentru decernarea Ordinului “Steaua Universitară” secretarul ştiinţific prezintă Senatului o adresare
oficială însoţită de următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 descrierea detailată a domeniului de activitate a candidatului şi a meritelor ştiinţifico-didactice,
organizatorice şi politice, a meritelor faţă de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
 fişa de evidenţă cu o fotografie color, de mărimea 6 x 9;
 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice;
 orice altă informaţie care atestă importanţa socială, ştiinţifică şi politică a candidatului;
Ordinul “Steaua Universitară” este decernat de către Senatul ULIM la propunerea catedrelor, Consiliilor
profesorale , Biroului Senatului, Rectoratului sau autorităţilor publice centrale şi organismelor internaţionale.
Decizia de decorare poate fi adoptată doar după examinarea CV-ului candidatului şi aprobarea respectivei
decizii cu două treimi din voturile membrilor titulari ai Senatului, exprimate în mod deschis.
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Secretarul Ştiinţific al Senatului anunţă iniţiatorul (iniţiatorii) şi candidatul la decorare despre decizia
adoptată în decurs de o lună după Şedinţa în cauză a Senatului.
Procedura de decernare are loc de obicei în Sala Mare a Senatului, în cadrul unei şedinţe festive, conform
scenariului şi procedurii stabilite pentru astfel de evenimente.
Persoanei decorate i se înmânează ordinul “Steaua Universitară” şi diploma respectivă. Numele
Laureatului se introduce în Cartea de Onoare a Universității Libere Internaţionale din Moldova cu numărul
respectiv de înregistrare.
Ordinul “Steaua Universitară” poate fi decernat unei persoane o singură dată.
Ordinul ULIM este cea mai înaltă decoraţie a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova ce se
decernează personalităţilor marcante din ţară şi de peste hotare care au contribuit esenţial la promovarea
imaginii ULIM în plan educaţional, ştiinţific, organizatoric şi economic.
Pentru decernarea Ordinului ULIM secretarul ştiinţific prezintă Senatului o adresare oficială însoţită de
următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 descrierea în detalii a domeniului de activitate a candidatului şi a meritelor ştiinţifico-didactice,
organizatorice şi politice, a meritelor faţă de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
 fişa de evidenţă cu o fotografie color, de mărimea 6 x 9;
 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice;
 orice altă informaţie care atestă importanţa socială, ştiinţifică şi politică a candidatului.
Ordinul ULIM este decernat de către Senatul ULIM la propunerea catedrelor, Consiliilor profesorale,
Biroului Senatului, Rectoratului sau autorităţilor publice centrale şi organismelor internaţionale.
Decizia de decorare poate fi adoptată doar după examinarea CV-ului candidatului şi aprobarea respectivei
decizii cu două treimi din voturile membrilor titulari ai Senatului, exprimate în mod deschis.
Secretarul Ştiinţific al Senatului anunţă iniţiatorul (iniţiatorii) şi candidatul la decorare despre decizia
adoptată în decurs de o lună după Şedinţa în cauză a Senatului.
Procedura de decernare are loc de obicei în Sala Mare a Senatului, în cadrul unei şedinţe festive, conform
scenariului şi procedurii stabilite pentru astfel de evenimente.
Persoanei decorate i se înmânează ordinul ULIM şi diploma respectivă. Numele Laureatului se introduce
în Cartea de Onoare a Universității Libere Internaţionale din Moldova cu numărul respectiv de înregistrare.
Ordinul ULIM poate fi decernat unei persoane o singură dată.
Medalia ULIM este una din distincţiile Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi se conferă
personalităţilor notorii din sistemul educaţional naţional, din centrele ştiinţifice ale Republicii Moldova, cât
şi din ULIM care au realizat succese deosebite în domeniul educaţional, ştiinţific şi în alte domenii ale vieţi
publice şi promovează prin activitatea lor realizările învăţământului şi ştiinţei.
Pentru decernarea Medaliei ULIM secretarul ştiinţific prezintă Senatului o adresare oficială însoţită de
următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 descrierea detailată a domeniului de activitate a candidatului şi a meritelor ştiinţifico-didactice,
organizatorice şi politice, a meritelor faţă de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
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 fişa de evidenţă cu o fotografie color, de mărimea 6 x 9;
 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice;
 orice altă informaţie care atestă importanţa socială, ştiinţifică şi politică a candidatului;
Medalia ULIM este decernată de către Senatul ULIM la propunerea profesorilor titulari şi asociaţi, a
catedrelor, Consiliilor profesorale , Biroului Senatului, Rectoratului sau autorităţilor publice centrale şi
organismelor internaţionale.
Decizia de decorare poate fi adoptată doar după examinarea CV-ului candidatului şi aprobarea respectivei
decizii cu două treimi din voturile membrilor titulari ai Senatului, exprimate în mod deschis.
Secretarul Ştiinţific al Senatului anunţă iniţiatorul (iniţiatorii) şi candidatul la decorare despre decizia
adoptată în decurs de o lună după Şedinţa în cauză a Senatului.
Procedura de decernare are loc de obicei în Sala Mare a Senatului, în cadrul unei şedinţe festive, conform
scenariului şi procedurii stabilite pentru astfel de evenimente, sau la locul de muncă al Laureatului.
Persoanei decorate i se înmânează Medalia ULIM şi diploma respectivă. Numele Laureatului se introduce
în Cartea de Onoare a Universității Libere Internaţionale din Moldova cu numărul respectiv de înregistrare.
Medalia ULIM poate fi decernată unei persoane o singură dată.
III.TITLURI ONORIFICE
ULIM acordă următoarele titluri onorifice:






Doctor Honoris Causa
Magna cum Laudae
Senator de onoare ULIM
Profesor de onoare ULIM
Profesor emerit ULIM

Titlul onorific Doctor Honoris Causa este cea mai înaltă distincţie onorifică a Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova şi se acordă personalităţilor de excepţie din Republica Moldova şi de peste hotare
care posedă gradul ştiinţific de doctor, doctor habilitat ori profesor universitar, cât şi unor personalităţi din
viaţa publică din Republica Moldova sau de peste hotare, care prin activitatea lor ştiinţifică, didactică, ori
politică au contribuit şi contribuie la susţinerea Republicii Moldova în organismele internaţionale, posedă
capacităţi deosebite în promovarea valorilor naţionale şi general-umane.
Titlul onorific Doctor Honoris Causa nu poate fi acordat profesorilor titulari sau conducerii ULIM.
Pentru acordarea titlului onorific Doctor Honoris Causa secretarul ştiinţific prezintă Senatului o adresare
oficială însoţită de următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 descrierea detailată a domeniului de activitate a candidatului şi a meritelor ştiinţifico-didactice,
organizatorice şi politice, a meritelor faţă de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
 fişa de evidenţă cu o fotografie color, de mărimea 6 x 9;
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 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice;
 orice altă informaţie care atestă importanţa socială, ştiinţifică şi politică a candidatului;
Titlul onorific Doctor Honoris Causa este acordat de către Senatul ULIM la propunerea catedrelor,
Consiliilor profesorale , Biroului Senatului, Rectoratului sau autorităţilor publice centrale şi organismelor
internaţionale.
Decizia de acordare poate fi adoptată doar după examinarea CV-ului candidatului şi aprobarea respectivei
decizii cu două treimi din voturile membrilor titulari ai Senatului, exprimate în mod deschis.
Secretarul Ştiinţific al Senatului anunţă iniţiatorul (iniţiatorii) şi candidatul la obţinerea titlului onorific
Doctor Honoris Causa despre decizia adoptată în decurs de o lună după Şedinţa în cauză a Senatului.
Procedura de acordare are loc de obicei în Sala Mare a Senatului, în cadrul unei şedinţe festive, conform
scenariului şi procedurii stabilite pentru astfel de evenimente, sau în Palatul Naţional, ori Palatul Republicii
într-o atmosferă solemnă.
Laureatului Titlului onorific Doctor Honoris Causa i se îmbracă Mantia din catifea, Toca şi i se înmânează
Diploma respectivă. Numele Laureatului se introduce în Cartea de Onoare a Universității Libere
Internaţionale din Moldova cu numărul respectiv de înregistrare.
Titlul Magna cum Laudae este una din distincţiile onorifice ale Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova şi se acordă personalităţilor marcante din Republica Moldova şi de peste hotare din domeniul
învăţământului, ştiinţei şi din viaţa publică ce prin activitatea lor ştiinţifică, didactică, ori politică au
contribuit şi contribuie la dezvoltarea sistemului educaţional naţional şi internaţional.
Titlul Magna cum Laudae poate fi acordat profesorilor titulari sau conducerii ULIM.
Pentru acordarea titlului onorific Magna cum Laudae secretarul ştiinţific prezintă Senatului o adresare
oficială însoţită de următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 descrierea detailată a domeniului de activitate a candidatului şi a meritelor ştiinţifico-didactice,
organizatorice şi politice, a meritelor faţă de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
 fişa de evidenţă cu o fotografie color, de mărimea 6 x 9;
 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice;
 orice altă informaţie care atestă importanţa socială, ştiinţifică şi politică a candidatului;
Titlul Magna cum Laudae este acordat de către Senatul ULIM la propunerea catedrelor, Consiliilor
profesorale , Biroului Senatului sau Rectoratului.
Decizia de acordare poate fi adoptată doar după examinarea CV-ului candidatului şi aprobarea respectivei
decizii cu două treimi din voturile membrilor titulari ai Senatului, exprimate în mod deschis.
Secretarul Ştiinţific al Senatului anunţă iniţiatorul (iniţiatorii) şi candidatul la obţinerea titlului onorific
Magna cum Laudae despre decizia adoptată în decurs de o lună după Şedinţa în cauză a Senatului.
Procedura de acordare are loc de obicei în Sala Mare a Senatului, în cadrul unei şedinţe festive, conform
scenariului şi procedurii stabilite pentru astfel de evenimente.
Laureatului Titlului onorific Magna cum Laudae i se îmbracă Mantia din postav negru, Toca şi i se
înmânează Diploma respectivă. Numele Laureatului se introduce în Cartea de Onoare a Universității Libere
Internaţionale din Moldova cu numărul respectiv de înregistrare.
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Titlul onorific Magna cum Laudae poate fi acordat unei persoane o singură dată.
Titlul onorific “Senator de Onoare ULIM” este una din distincţiile înalte ale Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova. Se conferă membrilor-fondatori ai ULIM, persoanelor cu merite înalte faţă de
Universitate, personalităţilor politice care au contribuit la constituirea Universităţii, precum şi profesorilor
ce au activat nu mai puţin de 5 ani în Senatul ULIM.
Titlul onorific de „Senator de onoare al ULIM” se conferă la propunerea Rectorului ULIM.
Titlul onorific “Profesor de onoare ULIM” este una din distincţiile Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova.” şi se conferă profesorilor titulari şi asociaţi ai ULIM, cât şi cadrelor didactico-științifice din
centrele universitare partenere pentru implementarea tehnologiilor educaţionale avansate şi aport deosebit în
promovarea culturii universitare naţionale şi internaţionale.
Titlul onorific „Profesor de onoare al ULIM” se conferă la propunerea Rectorului ULIM, prorectorilor,
Consiliilor profesorale .
Pentru iniţierea acordării titlului respectiv, Secretarul Ştiinţific al Senatului ULIM prezintă Biroului
Senatului un demers oficial care conţine următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 etapele de evoluţie profesională, pedagogică, ştiinţifico-didactică şi organizatorică, de dirijare şi
conducere în domeniul respectiv de activitate universitară;
 motivarea argumentată a meritelor pentru care se înaintează pentru titlu;
 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice, a elaborărilor şi proiectelor, implementărilor realizate de
candidatul la titlu.
Decizia privind conferirea titlului este adoptată de către Senatului ULIM cu majoritatea simplă a voturilor.
Laureatului I se înmânează diploma respectivă la şedinţa festivă a Senatului.
Titlul onorific “Profesor emerit ULIM” este o distincţie ce se acordă de către Senat profesorilor
universitari care ies la pensie şi constituie un semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite în domeniile
didactic şi ştiinţific, dobândite pe parcursul activităţii în calitate de profesori ai ULIM.
Titlul de Profesor emerit ULIM este o distincţie onorifică şi nu se acordă în mod automat tuturor
profesorilor care ies la pensie.
Decizia privind conferirea titlului este propusă de către Biroul Senatului ULIM şi adoptată cu simpla
majoritate a voturilor la una din şedinţele Senatului.
Titlul de Profesor emerit ULIM se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
 să deţină gradul didactic de profesor universitar în momentul pensionării.
 aibă, în ULIM, o perioadă continuă de activitate didactică şi de cercetare de cel puţin 10 ani.
 să fi obţinut rezultate remarcabile în activitatea didactică, ştiinţifică, în practicarea profesiei, în
administraţia academică şi în serviciul public.
 are voinţa şi capacitatea de a sluji în continuare ULIM în activităţi didactice, ştiinţifice şi de expertiză.
Procedura de acordare a titlului de Profesor emerit ULIM are loc în ultimul an de activitate de dinaintea
pensionării. Prin excepţie, titlul de Profesor emerit poate fi acordat şi unor profesori consultanţi care erau
deja pensionaţi în momentul instituirii acestui titlu.
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MENŢIUNILE ULIM PENTRU CADRELE DIDACTICO-ȘTIINȚIFICE ȘI AUXILIARE

Menţiunile ULIM sunt:
 Menţiune cu înscriere în carnetul de muncă;
 Primă;
 Nominalizările anuale;
 Diplomă de excelenţă.
Menţiunea cu înscriere în carnetul de muncă se conferă în următoarele condiţii:
Menţiunea cu înscriere în carnetul de muncă se conferă profesorilor titulari ai ULIM pentru
următoarele merite:
 aport deosebit în domeniul instruirii şi educaţiei pe parcursul activităţii în cadrul ULIM;
 aport personal în organizarea procesului de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
 menţiunea cu înscriere în carnetul de muncă se conferă la propunerea Rectorului ULIM, prorectorilor,
Consiliilor profesorale.
Iniţiatorul procedurii prezintă Biroului Senatului ULIM un demers oficial care conţine următoarele:
 datele biografice ale candidatului la decorare;
 etapele de evoluţie profesională, pedagogică, ştiinţifico-didactică şi organizatorică, de dirijare şi
conducere în domeniul respectiv de activitate universitară;
 motivarea argumentată a meritelor pentru care se înaintează pentru menţiune;
 lista lucrărilor ştiinţifice, didactice, a elaborărilor şi proiectelor, implementărilor realizate de
candidatul la titlu.
Decizia privind conferirea menţiunii este propusă de către Biroul Senatului.
Prima se acordă profesorilor din iniţiativa Rectoratului şi Facultăților şi se acordă cadrelor didacticoștiințifice care împlinesc o vârstă de 50, 55, 60, 65, 70, 75 ani şi care au o experienţă de muncă la ULIM de
cel puţin 5 ani. Prima poate fi acordată şi în alte cazuri decât cele menţionate. Prima se acordă pentru merite
deosebite în domeniul instruiri şi educaţiei în cadrul ULIM.
Prima se conferă la propunerea Rectorului ULIM, prorectorilor, Consiliilor profesorale sau profesorilor
universitari titulari.
Nominalizările anului constituie alegerea celui mai bun decan, şef de catedră, profesor, laborant(ă)
etc., în baza unor criterii şi sondaje stabilite de Biroul Senatului.
Nominalizarea celui mai bun decan se efectuează la propunerea Biroului Senatului în baza unui concurs,
condiţiile căruia sunt stabilite anual de către Biroul Senatului.
Nominalizarea celui mai bun şef de catedră, profesor, laborant(ă) se efectuează în baza propunerilor
Facultăților înaintate Biroului Senatului în conformitate cu cerinţele stabilite de Biroul Senatului.
Nominalizările sunt anunţate de către Rector la şedinţa Senatului de la sfârșitul anului de studii şi sunt
valabile timp de un an, până la următoarele nominalizări.
Diploma de excelenţă se conferă profesorilor universitari care au obţinut succese remarcabile în
activitatea ştiinţifică, didactică şi educativă la conferinţe, simpozioane sau alte evenimente de talie naţională
şi internațională din iniţiativa Rectorului ULIM, prorectorilor, Consiliilor profesorale sau profesorilor
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universitari titulari şi care au fost nominalizaţi de cel puţin două ori la una din nominalizările stabilite de
Biroul Senatului.
Decizia privind conferirea diplomei este adoptată de către Biroul Senatului.
Diploma de merit se conferă cadrelor didactico-științifice şi personalului tehnic auxiliar la propunerea
subdiviziunilor universităţii, cu prilejul unor aniversări deosebite şi se înmânează la una din şedinţele
Senatului sau a subdiviziunilor ULIM.
III.

MENŢIUNILE ULIM PENTRU STUDENŢI

Menţiunile ULIM pentru studenţi sunt:
 Diplomă de merit;
 Diplomă de excelență;
 Diplomă de performanță;
 Bursa ULIM de gradul I, II şi III.
Diploma de merit se înmânează studenţilor ULIM care au succese remarcabile la învăţătură, obţin
menţiuni şi premii la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participă la procesul ştiinţific, educativ
şi didactic la nivel universitar, naţional şi internaţional, aducând faima şi nume bun universităţii.
Diploma de merit se înmânează în baza notelor foarte bune la propunerea Facultăților sau profesorilor
universitari titulari la sfârşitul anului de învăţământ sau cu ocazia unor succese remarcabile în timpul anului
de studii.
Diploma de merit se înmânează laureatului la una din şedinţele festive ale ULIM sau a subdiviziunilor
sale.
Diploma de excelenţă se conferă studenţilor ULIM care au succese remarcabile la învăţătură, obţin
menţiuni şi premii la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participă la procesul ştiinţific, educativ
şi didactic la nivel universitar, naţional şi internaţional, aducând faima şi nume bun universităţii şi au o medie
de 9,5-10 pe parcursul a cel puţin două semestre.
Diploma de performanţă se acordă studenţilor pentru succese remarcabile în domeniul sportului pentru
rezultate deosebite în competiţii naţionale şi internaţionale şi promovării imaginii ULIM.
Diploma de performanţă se conferă la propunerea Rectorului ULIM, prorectorilor, Consiliilor profesorale
sau profesorilor universitari titulari în baza succeselor sportive ale studenţilor propuşi pentru menţiune.
Decizia privind conferirea Diplomei de performanţă este adoptată de către Biroul Senatului ULIM.
Diploma se înmânează la una din ședințele festive ULIM sau a subdiviziunilor sale.
Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul ULIM.

