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I. GENERAL 
1. Regulamentele sunt elaborate în baza articolului I 17 partea (4) din Codul Republicii Moldova privind educația Nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 
319-324, articolul 634) și alineatul (p) din Articolul 60 din Codul Republicii Moldova privind știința și inovarea Nr. 259/2004 (reeditare: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 
Nr. 58-56, Articolul 131) și "Regulamentul privind atribuirea titlurilor științifice și pedagogice în învățământul superior", aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 325 
din 18.07.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2019,  Nr. 239-240, p. 427). 
2. Regulamentul privind atribuirea titlurilor științifice și pedagogice ale conferențiarului universitar /profesor la  Universitatea de Stat din Comrat (denumit în continuare Regulament) 
stabilește procedura și standardele minime pentru acordarea titlurilor științifice și pedagogice: conferențiar universitar /profesor universitar. 
3. Dreptul de a conferi titluri științifice și pedagogice: Conferențiar universitar/Profesor este deținut de Senatul Universității de Stat din Comrat (denumit în continuare Senatul USC), 
ținând cont de domeniul științei pentru care se solicită atribuirea titlului științific și pedagogic. 
4. Hotărârea Senatului USC privind atribuirea titlurilor științifice și pedagogice de conferențiar universitar /profesor se aprobă de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în 
Educație și Cercetare Științifică [denumită în continuare Agenția (ANACEC)]. 

II. PROCEDURA DE ACORDARE A TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI PEDAGOGICE: CONFERENȚIAR UNIVERSITAR /PROFESOR LA USC 
5. Orice persoană care îndeplinește cerințele standardelor minime prevăzute în anexa la prezentul regulament poate solicita atribuirea de titluri științifice și pedagogice: conferențiar 
universitar /profesor la USC. 
6. Pentru a obține titlul științific și pedagogic de conferențiar universitar /profesor, candidatul depune un dosar la catedră de profil al USC, unde lucrează. 
7. Cerințele și procedura de evaluare a dosarului candidatului sunt stabilite prin prezentul Regulament și Regulamentul "Cu privire la atribuirea titlurilor științifice și pedagogice în 
învățământul superior", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.325 din 18.07.2019. 
8. Pentru evaluarea dosarului candidatului la nivelul USC, se înființează comisii de evaluare, la propunerea Consiliului Facultății, aprobate de Senatul USC. 
^ evaluarea  dosarului de conferire a titlului științifico-pedagogic de conferențiar universitar/conferință - de la 5 persoane, deținători de titluri științifice și pedagogice de conferențiar 
universitar/conferință. specialiști în domeniul pentru care se solicită atribuirea unui titlu științifico-pedagogic, care lucrează la USC sau invitați din Republica Moldova și din străinătate.  
În cazul membrilor străini, este permisă prezentarea unui aviz  cu privire la dosarul care conține semnătura autorului și sigiliul instituției în care acesta lucrează; 
> pentru evaluarea dosarului de atribuire a titlului științifico-pedagogic de profesor - de la 5 persoane, titulari ai titlului științifico-pedagogic de profesor, specialiști în domeniul pentru 
care se solicită atribuirea unui titlu științifico-pedagogic, care lucrează la USC sau invitați din Republica Moldova și din străinătate. 
În cazul membrilor străini, este permisă prezentarea unui aviz exhaustiv cu privire la un dosar care conține semnătura autorului și sigiliul instituției în care acesta lucrează. 
9. Propunerea comisiei de evaluare privind atribuirea unui titlu științifico-pedagogic, care conține cel puțin 3 voturi în favoarea repartizării, se transmite Senatului USC (în scopul 
luării unei decizii) în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la ședința în care a avut loc votarea. 
10. Hotărârea Senatului USC privind acordarea titlului științifico-pedagogic de conferențiar universitar (conferință)/profesor se consideră adoptată dacă cel puțin 2/3 din membrii săi 
au participat la ședință. Decizia este considerată pozitivă dacă cel puțin 2/3 dintre cei prezenți în ședința Senatului USC au votat pentru atribuirea titlului la care aspiră candidatul. 
11. USC în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării de către Senatul USC a deciziei privind acordarea titlului științifico-pedagogic de conferențiar universitar 
(conferință) / profesor depune dosarul candidatului la Agenție, cu anexa la petiția Senatului KSU, pentru confirmarea titlului științific și pedagogic. 
Conținutul dosarului pentru confirmarea titlului științific și pedagogic de conferențiar universitar (conferință)/profesor trebuie să îndeplinească cerințele standardelor minime prevăzute 
în anexa la prezentul regulament și stabilite suplimentar de agenție (ANACEC).  
 Procesul de confirmare a titlului științifico-pedagogic de conferențiar universitar (conferință)/profesor se desfășoară în conformitate cu metodologia elaborată de Agenție 
(ANACEC) și aprobată de Guvernul Republicii Moldova. la propunerea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova . 
12. Agenția (ANACEC) în termen de cel mult 3 luni de la data primirii dosarului candidatului la titlul științific și pedagogic confirmă sau respinge în mod rezonabil decizia Senatului 
KSU privind acordarea titlului științifico-pedagogic de conferențiar universitar (conferință) /profesor. 
13. Hotărârea Senatului USC privind acordarea titlului științifico-pedagogic de conferențiar universitar (conferință)/profesor poate fi respinsă în cazul abaterilor de la cadrul normativ, 
inclusiv de la Regulamentul dat privind atribuirea titlurilor științifice și pedagogice: conferențiar universitar (conferință)/profesor la USC. 
În acest caz, procesul de acordare a unui titlu științifico- pedagogic poate fi inițiat nu mai devreme de un an de la data adoptării deciziei de către Agenție (ANACEC). 
14. Hotărârea Agenției (ANACEC) privind atribuirea titlurilor științifice și pedagogice: conferențiar universitar (conferință)/profesor se transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării sale la USC și la Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova în vederea eliberării unui certificat de conferențiar universitar (conferință)/profesor. 
15. Certificatele de conferențiar universitar (conferință)/profesor se eliberează de către Ministerului Educației și Cercetării RM pentru acordarea acestora persoanelor care au primit un 
titlu științific și pedagogic. 
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III. CERTIFICAREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI PEDAGOGICE: CONFERENȚIAR UNIVERSITAR (CONFERINȚĂ)/PROFESOR LA USC 
16. Eșantioane de certificate pentru titluri științifice și pedagogice: conferențiar universitar (conferință)/profesori sunt aprobate de Ministerului Educației și Cercetării RM la sugestia 
Agenției (ANACEC). 
17. Certificatele de conferire a titlurilor științifice și pedagogice au o perioadă de valabilitate nelimitată și permit titularilor acestora să participe la concursuri pentru funcția de conferențiar 
universitar (conferință) / profesor la USC. 

IV. REVOCAREA TITLULUI ȘTIINȚIFICO-PEDAGOGIC DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR (CONFERINȚĂ)/PROFESOR LA USC 
18. Titlul științific și pedagogic de conferențiar universitar (conferință)/profesor poate fi revocat de Senatul USC, care i-a conferit, în cazul depistării unor abateri grave de la Codul de 

etică și conduită profesională al cercetătorilor științifici și al angajaților universității. În acest caz, Agenția anulează în termen de 5 zile de la data notificării decizia de confirmare a titlului 

științific și pedagogic, iar Ministerul Educației și Cercetării RM anulează certificatul. 
19. Agenția (ANACEC) anulează confirmarea titlului științific și pedagogic dacă: 

> titlul de doctor a fost eliminat - în cazul atribuirii titlului științific și pedagogic de conferențiar universitar (manager de conferință); 
> titlul de doctor/doctor habilitat a fost desființat în cazul atribuirii titlului științific și pedagogic de profesor; 

> au fost primite și confirmate rapoarte privind datele nesigure din dosarul pentru atribuirea titlului științific și pedagogic de conferențiar universitar (conferință)/profesor.  ceea ce 
conduce la nerespectarea Standardelor Minime pentru atribuirea acestor titluri științifice și pedagogice; 

 Au fost descoperite încălcări grave ale standardelor etice în cercetarea științifică (plagiat, falsificarea sau falsificarea datelor). 
20. În cazurile menționate la punctul 17, Agenția (ANACEC) anulează decizia de confirmare a titlului științific și pedagogic și informează Senatul USC care în viitor revocă titlul 
științifico-didactic, precum și Ministerul Educației și Cercetării  RM care anulează certificatul. 

21. DISPOZIȚII FINALE 
22. Pentru intrarea în vigoare a prezentului regulament din momentul aprobării, acesta se publică pe site-ul oficial al USC. 
23. Persoanele pentru care a fost inițiată procedura de acordare a titlurilor științifice și pedagogice: conferențiar universitar (conferință)/profesor înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament, beneficiază de un titlu științific și pedagogic în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data începerii unei astfel de proceduri. 
STANDARDE MINIME 

Atribuirea titlurilor științifice și pedagogice: Conferențiar universitar (Conferință)/Profesor la  Universitatea de Stat din Comrat 

1.  Un candidat, în vederea obținerii unui titlu științific și pedagogic, conferențiar (conferință)/profesor universitar trebuie să îndeplinească condițiile prealabile prevăzute pentru titlul 
corespunzător în tabelul 1, și să obțină numărul minim de puncte stabilit pentru domeniul de activitate și titlu pentru care pretinde, în tabelul 2 . 

2. Punctajul minim se calculează pe baza indicatorilor, reprezentând suma punctelor acordate pentru fiecare indicator prezentat în tabelul 3. Numărul minim de puncte trebuie să rezume 
în mod necesar rezultatele obținute din activități pedagogice, creative, realizări sportive (tabelul 3 secțiunea A), din activități științifice (tabelul 3 secțiunea B) și, dacă este necesar, 
din recunoașterea și influența activităților (tabelul 3 secțiunea C). 
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Tabelul 1                                                                                                           Cerințe preliminare 
 

Conferențiar universitar (Conferință) Profesor Note 

I. Titlul academic (doctor,   doctor habilitat ) 
I. Disponibilitatea titlului universitar (doctor, doctor habilitat ) și a titlului 
științifico-pedagogic de conferențiar universitar 

— 

2. Experienta didactica in institutii de 
invatamant superior de cel putin 5 ani 

2. Experienta activitatilor stiintifice si didactice in institutii de invatamant 
superior de cel putin 10 ani 

— 

3. Numărul total de lucrări științifice, 
pedagogice și creative și realizări sportive -  
puțin de 20, din care: cel puțin 2 publicații 
pedagogice cel puțin 5 - publicații științifice 

3. Numărul total de lucrări științifice, pedagogice și creative și realizări 
sportive nu este mai mic de 40, din care: cel puțin 4 publicații pedagogice 
cel puțin 20 - publicații științifice 

În cazul titlului de profesor, lucrările se efectuează 
după primirea titlului de profesor asociat, iar 
publicațiile științifice în valoare de cel puțin 20 aparțin 
categoriilor de indicatori 1-4 din tabelul 3 al secțiunii B 

4. Participarea la proiecte de transfer 
științific/educațional/artistic/media/tehnologic 
(internaționale/naționale/cu finanțare internă) - 
cel puțin 1 

4. Participarea la proiecte de transfer 
științific/educațional/artistic/media/tehnologic în cel puțin 2 proiecte 
naționale sau la un proiect internațional 

 durata proiectelor, atât în cazul profesorilor asociați, 
cât și în cazul profesorilor, ar trebui să fie de cel puțin 
un an 

5. 

5. Pregătirea elevilor: 
2 doctori în științe sau 1 doctor habilitat (cu diplome primite) sau 5 studenți 
- cu titluri onorifice primite și/sau laureați ai concursurilor internaționale 
(pentru domeniul artei);  2 sportivi de talie înaltă care au câștigat premii 
la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Europene/Mondiale (pentru 
domeniul sportiv) 

În cazul tezei de doctor scrise în co-conducere (inclusiv 
studii  postdoctorale), studentul cu drepturi depline 

aparține liderului principal Lista studenților (inclusiv în 
domeniul artelor și sportului) este aprobată de Senat 
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                                                                                                            Tabelul 2              Cerințe privind resursele în funcție de componentă 
 

PUNCTE MINIME 
în domeniile de bază ale științei, literaturii și cele  de practică a titlurilor științifice și pedagogice: conferențiar universitar (conferință)/nrofessor 

Nu 

p/p 

Domeniul principal al științei, culturii și tehnologiei 
Puncte minime 

Conferențiar universitar 
(Coiferenciar) Profesor 

1. 1. Educație 250 puncte 500 puncte 

2. 
11. Arte și științe umaniste 300 de puncte (artă) 

350 puncte (Științe umaniste) 

600 de puncte (artă) 

700 de puncte ( Științe umaniste) 

3. III.  Științe Sociale, Jurnalism și Relații Publice 350 puncte 700 puncte 

4. IV. Business Administrare și Drept 300 puncte 600 puncte 

5. V. Științele ale naturii, matematică și statistică 250 puncte 500 puncte 

6. VI. Tehnologii ale informației și comunicațiilor 250 puncte 500 puncte 

7. VII. Inginerie, Tehnologii de prelucrare, Arhitectură și Construcții 200 puncte 400 puncte 

8. VIII. Științe agricole, silvicultură, piscicultură și medicină veterinară 250 puncte 500 puncte 

9. IX. Asistență medicală 200 puncte 400 puncte 

10 X. Servicii 300 puncte 600 puncte 
 
 

                                                                                                             Tabelul 3        Cerințe de resurse în funcție de componentă 
 

 

ACORDAREA DE PUNCTE 
dar indicatori ai eficacității activităților pedagogice, științifice, sportive, creative, precum și recunoașterea și impactul activităților 

I. Orice rezultat al activităților pedagogice, științifice, sportive, creative, precum și recunoașterea și influența activităților pot fi atribuite unui indicator pe care candidatul îl consideră cel mai 
preferabil.     

ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE 
Notă: Indicatorii eficacității activității pedagogice Nr. 1-14 vor fi aprobați în modul stabilit de instituția de învățământ superior, iar indicatorii specificați în Nr. 1-3, 5 și 6 vor avea în mod 
necesar un număr de identificare 1SBN sau o ștampilă de clasificare, în cazul  celor clasificate; lucrări cu scop special sau intern 

Nu 

p/p 

Indicatori Numărul de puncte pe unitate 

1. Manuale 
 

I.Publicat în străinătate 
50 puncte / număr de 
autori 

2.Publicat în țară 40 puncte/număr de autori 

2. Compendii/Antologii/Colecții de texte cu comentarii 30 puncte/număr de autori 

3. Prelegeri/ Cursuri 30 puncte/număr de autori 

4. Cursuri universitare publicate pe platforme didactice 30 puncte/număr de autori 
5. 

 Directive/instrucțiun/ghiduri/manuale/recomandări/jurnale detaliate și caiete de practică/student la medicină sau farmacist etc. 

25 puncte/număr de autori 

6. Culegeri de sarcini/teste/exemple/caiete de lucru 20 puncte/număr de autori 

7. Dezvoltarea pachetelor și instrumentelor software didactice 20 puncte/număr de autori 

8. Standarde de laborator documentate, dezvoltate și implementate 20 puncte/număr de autori 
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9. Carduri 10 puncte/număr de autori 

10. Atlase 25 puncte/număr de autori 

11. Dicționare metodologice/glosare 25 puncte/număr de autori 

12. Procesele verbale clinice naționale aprobate de ministerul de resort 30 puncte/număr de autori 

13. Standarde medicale aprobate de ministerul de resort 30 puncte/număr de autori 
14. Înregistrări audio/video de referință ale operelor muzicale, teatrale și coregrafice, intervențiilor medicale, experimentelor, 

dispozitivelor și sistemelor realizate și utilizate în procesul educațional 

10 puncte 

15. Opere de artă (muzicale, literare, dramatice etc.) .  adaptate nevoilor procesului educațional 9 puncte 

16. Directorul artistic al echipei studențești de creație: 
 

 
1. Până la 25 de persoane 10 puncte 

 
2. Până la 50 de persoane 15 puncte 

 
3. Peste 50 de persoane 20 puncte 

17. 
 Conducător al unei teze de doctor susținute (punctele se acordă numai pentru rolul conducătorului principal - în cazul unei teze 
de doctor și al unui consultant științific - în cazul unei  teze de doctor habilitate) 

5 puncte (maximul ar putea fi 
acumulat 25 de puncte) 

18. Un profesor este invitat la o instituție străină pentru a desfășura activități pedagogice 10 puncte 

C. Nota privind ACTIVITĂȚILE ȘTIINȚIFICE, CREATIVE ȘI REALIZĂRILE SPORTIVE:  
Indicatorii nr.1  și 6 trebuie să aibă în mod necesar numărul de identificare 15 [ZTM sau ștampila secretă în cazul operelor clasificate cu scop special și intern. Abrevieri 
utilizate: fișele autorului "a. l.";  "IF" = Factorul de impact al unei reviste științifice 

1. Monografii (cel puțin 5 a.l.) recomandate spre publicare de către structurile/unitățile instituționale naționale sau internaționale 
relevante: 

 

 
1. Publicat în străinătate 50 uncte/număr de autori 

 
2.Publicat în țară  40 puncte/număr de autori 

2. Capitole de monografii (cel puțin 5 a.l.) recomandate pentru publicare de către instituțiile și structurile/diviziile naționale sau 
internaționale relevante : 

 

 
1. Publicat în străinătate 40 puncte/număr de autori 

 
2. Publicat în țară 30 puncte/număr de autori 

3. Articole științifice (cel puțin 0,25 a.l.) în reviste științifice: 
 

 

1. Internațional (Citat de ISI, BDI). 
50 puncte *(1+IF)/număr de 

autori! 
 2. Internațional, revizuit 40 puncte/număr de autori 

 
3. National (din Registrul National al revistelor de specialitate): 

 

 
a.Categoria A 50 puncte/număr de autori 

 

b. Categoria B.B+ 40 puncte/număr de autori 
 

c. Categoria C 30 săli/număr de autori 
 

d. În procesul de acreditare 20 puncte / număr de autori 

4. Articole în colecții științifice (cel puțin 0,25 a.l.): 
 

 
1.  Publicat în străinătate 40 puncte / număr de autori 

 
2.  Publicat în țară 30 puncte/număr de autori 

5. Articole din colecțiile de conferințe științifice (nu mai puțin de 0,25 a.l.): 
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Internațional 30 puncte/număr de autori 
 

 

 

   b.  Național, cu participare internațională 25 puncte/număr de autori 
 

c. Național 20 puncte/număr de autori 

6. Rezumate la conferințe/forume științifice (mai puțin de 0,25 a.l.): 
 

 
1. Internațional 3 puncte 

 
2. National, cu participare internationala 2 puncte 

 
3. Național 1 punct 

7. Lucrări științifice cu caracter informațional în domeniul relevant: 
 

 
1. Dicționare/enciclopedii 10 puncte 

 
2. Albume/cărți care popularizează știința, sportul, creativitatea artistică 7 puncte 

 
3. Cercetare/Sondaje 5 puncte 

8. Obiecte de proprietate intelectuală / creativitate / realizări sportive în domeniul relevant: 
 

 
1. Brevete internaționale 30 puncte/număr de autori 

 
2. Brevete naționale 20 puncte/număr de autori 

 
3. Certificate de înregistrare a drepturilor de proprietate intelectuală 20 puncte/număr de autori 

 
4. Reglementări tehnologice pentru producerea medicamentelor 30 puncte/număr de autori 

 
5. Monografii farmacopeice 30 puncte/număr de autori 

 
6. Premiile saloanelor internaționale de invenție 

 

 
a. De aur 6 puncte/număr de autori 

 
B. Argintul 5 puncte/număr de autori 

 
v. Bronz 4 puncte/număr de autori 

 
d. Premiul de stimulare 3 puncte/număr de autori 

 
7. Premiile saloanelor naționale de invenții: 

 

 
a. De aur 4 puncte/număr de autori 

 
B. Argintul 3 puncte/h islo. autori 

 
v. Bronz 2 puncte/număr de autori 

 
d. Premiul de stimulare  : 1 punct/număr de autori 

9. Lucrări de creație (numai pentru domeniul Artei): 
 

 

1. Lucrări originale de creație de dimensiuni mari, realizate în fața publicului: 

 

 
La nivel internațional 50 puncte 

 
La nivel național 40 puncte 

 

2. Concerte solo, concerte și spectacole/spectacole muzicale/teatrale (cu o durată de cel puțin 45 de minute interpretate ca soliști, 
în interpretare vocală/interpretate de solist în acompaniament instrumental/dirijor/regizor/actor (personal): 

 

 
La nivel internațional 40 puncte 

 
La nivel național 30 puncte 

 

3. Acompaniator sau membru al unui grup cameral (duo, trio, cvartet, cvintet etc.) performanta cu o durata de cel putin 20 de 
minute: 
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Performanțe de până la 45 de minute 15 puncte 

 
eu B. Performanță mai mare de 45 de minute 20 puncte 

 

 

 4.Transcrieri, aranjamente de opere muzicale, dramatizarea operelor literare  
15 puncte pentru fiecare a.l.  

conform  schemei următoarei 
 

a.  Lucrări până la 1 a. l. 15 puncte 
 

b. Lucrări de la 1 la 2 a. l. 30 puncte 
 

c. Lucrări de la 2 la 3 a. l. 45 puncte 
 

d. Etc. 
 

 5.  Traducere literară cu completări critice  (note sau comentarii): între 11 și 20 de puncte pentru 
fiecare  a.l. la următoarea 

schemă: 
 

a.  Lucrări până la 1 a. l. 20 puncte 
 

b. Lucrări de la 1 la 2 a. l. 40 puncte 
 

c. Lucrări de la 2 la 3 a. l. 60 puncte 
 

d. Etc. 
 

 

6. Actor, dansator sau membru al unui grup de creație teatrală/ cinematografică / balet / dans (spectacol cu o durată de cel puțin 
30 de minute): 

 

 
a. Performanțe  până la 60 de minute 15 puncte 

 
b. Performanțe mai lungi de 60 de minute 20 puncte 

10. Opere de artă folosite  (numai pentru domeniul artei): 
 

 

1. Înregistrarea operelor muzicale/teatrale/coregrafice/cinematografice/operelor de artă plastică/aplicată/de design în fondul 
radioului, televiziunii, cinematografiei, în muzee, înregistrarea pe CD/DVD, includerea în repertoriul instituțiilor teatrale și de 
concert 

 

 
   a.În străinătate 5 puncte 

 
b. În țară 4 puncte 

 
2. Tururi creative in afara tarii, in cadrul festivalurilor/concursurilor 6 puncte 

 

3. Participarea cu lucrari proprii la festivaluri de muzica/ festivaluri de arte plastice/ decorative / design / dans / teatru / film 

6 puncte 

 
4. Expoziții personale de artă plastică, decorativă și de design 30 puncte 

 
5. Participarea cu lucrari proprii la expozitii de grup de arte plastice, decorative si grafice 10 puncte 

 
6. Participarea la pregătirea lucrărilor de creație ale studenților/grupurilor de studenți care au obținut rezultate remarcabile: 

 

 
a.La nivel internațional 5 puncte 

 
b.La nivel național 4 puncte 

 
c. La nivel local 3 puncte 

11. Realizări sportive (numai pentru domeniul sportiv): 
 

 
1. Participarea la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene: 

 

 
a.  Locul I 50 puncte 

 
b.  Locul II 40 puncte 

 
p. Locul III  30 puncte 
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2. Realizări în competițiile internaționale: 

 

 
a.  Locul I 30 puncte 

 
b. Locul II 20 puncte 

                   c. Locul III 10 puncte 
 

 

 

3. Realizări în competițiile naționale: 
 

 
a.   Locul I 15 puncte 

 
b.  Locul II 10 puncte 

 
c.   Locul III 5 puncte 

 
4. Sportivi instruiți: 

 

 
a.Maestru de sport de clasă internațională 40 puncte 

 
b.Maestru de Sport 30 puncte 

 
c. Candidat Maestru al Sportului 20 puncte 

 
d.  Categoria I 15 puncte 

 
e.  Categoria II 10 puncte 

 
f.  Categoria III 5 puncte 

 
5. Managementul secțiunilor de sport (cel putin 180 ore/an) 20 puncte 

 
6. Echipe naționale instruite: 

 

 
a.Adulţi 40 puncte 

 
b. Tineretul 30 puncte 

 
c. Junior 20 puncte 

 
d.  U niversitare 30 puncte 

12. Coordonator/Director al proiectului științific/creativ între oameni/bilaterali primit în urma concursului 20 puncte 
13. 

Membru al echipei de implementare a unui proiect științific/creativ internațional/bilateral obținut în urma concursului 

10 puncte 

14. Coordonator/Director al proiectului național științific/creativ obținut în urma concursului 15 puncte 

15. Membru al echipei de implementare a unui proiect național științific/creativ obținut în urma concursului 5 puncte 

C. RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR 
No 

Notă. Pentru a calcula numărul minim de puncte pentru fiecare domeniu major al științei, culturii și tehnologiei (Tabelul 2). nu pot fi acceptate mai mult de 50 de puncte pe 
baza indicatorilor impactului activității: 50 de puncte - pentru candidații la titlul de profesor asociat ( conferințiar); 100 de puncte pentru candidații la titlul de profesor. 

1. Referire în reviste din baze de date internaționale: 
 

 
1.  Citare în «Webof Science» и «Scopus» 1 punctul x Numărul de citări 

 
2. Index Hirsh по «Web of Science» или «Scopus» 10 puncte x Indicele I IGE 

2. Recunoaștere academică 
 

 
1. Membru al societăților profesionale internaționale 5 puncte 

 
2. Membru al comunităților profesionale naționale 3 puncte 

 
3. Activități editoriale desfășurate în străinătate ca: 

 

 

a. Redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar științific al revistelor științifice acreditate de profil relevant 

10 puncte 
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b. Membru al redacțiilor revistelor științifice acreditate cu profil relevant 8 puncte 

 
c. Editor (coordonator) de  monografii/colecții de articole/manuale 6 puncte 

 
4. Activitati editoriale desfasurate in tara ca: 

 

 

a. Redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar științific al revistelor științifice acreditate de profil relevant 

8 баыов 

 

 

 

b. Membru al redacțiilor revistelor științifice acreditate cu profil relevant 6 puncte 
 

c. Editor (coordonator) de monografii/colecții de articole/manuale 4 puncte 
 

5. Presedintele Comitetului stiintific/organizatoric/de program al conferintelor: 
 

 
a.Internațional 10 puncte 

 
b. Național, cu participare internațională 8 puncte 

 
c. Național 6 puncte 

 
6. Membru al Comitetului științific/organizatoric/program al conferințelor: 

 

 
a.Internațional 5 puncte 

 
b. Național, cu participare internațională 4 puncte 

 
c. Național 3 puncte 

 
7. Vorbitor invitat  la manifestări științifice: 

 

 
a.Internațional 10 puncte 

 
b. Național, cu participare internațională 8 puncte 

 
c. Național 6 puncte 

 

8. Profesor invitat la activități de cercetare în universități sau institute de cercetare străine 

10 puncte pe invitație 

 

9. Premii în domeniul științei, educației, sportului, creativității, inovației și transferului tehnologic etc. (în domeniul relevant): 

 

 
a.Internațional 10 puncte 

 b. Național 5 puncte 
 

10. Premii/premii/mențiuni onorabile (in domeniul relevant) ale comunităților profesionale: 
 

 
a.Internațional 10 puncte 

 
b. Național 5 puncte 

 1 1. Premii de stat/titluri onorifice acordate pentru succes în activități profesionale 10 puncte Cea mai mare 
recompensă/cea mai mare este 
luată în considerare 

  rang înalt de la cei primiți 

3. Evaluarea cercetării și educației 
 

 1. Recenzii ale: Maximul poate fi acumulat; 30 
de puncte conform formulei: a + 
b + c = max. 30 puncte 

 a. Monografii/manuale/colecții științifice/manuale metodice 4 puncte 

 
b. Articole științifice în reviste internaționale/naționale acreditate 5 puncte / 1 punct 

 
c. Lucrări în colecții de manifestări științifice internaționale/naționale, cu participare internațională/națională 1 punct 
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 2. Evaluarea de specialitate (în vederea obținerii finanțării) proiectelor științifice/creative: Maximul poate fi de 30 de 
puncte conform formulei: a + b 

=   max. 30 puncte 
 

a.Internațional 5 puncte 
 

b. Național 3 puncte 
 3. Activitatea în comisii de doctorat, consilii științifice de specialitate, seminarii științifice de specialitate; referent oficial al tezei 

de doctor 
5 puncte  Maxim poate fi  
acumulate: 20 de puncte  

 

 

4. Expert/membru al comisiilor si grupurilor constituite de autoritățile publice, organizatiile relevante recunoscute in domeniul 
respectiv etc. 

3 puncte x numărul de 
comisioane/grupuri 

4. Relevanța economică, socială și culturală 
 

 
1. Tehnologii, elemente tehnologice, produse noi utilizate de agentii economici 20 puncte / număr de autori 

 
2. Modele dezvoltate de mașini, echipamente, dispozitive de operare/zonate noi soiuri/hibrizi de plante, rase de animale și 
păsări.recunoscute/dezvoltate metode de diagnostic, tratament etc. 

20 puncte / număr de autori 

 
3. Pachete de programe și instrumente de dezvoltare instituțională/cu implicații socio-economice 20 puncte / număr de autori 

 4. Participarea la aspecte legate de mass-media dedicate științei și educației, inovării și transferului tehnologic 1 punct Se pot acumula 
maximum 20 de puncte 

 

5. Participarea la organizarea de olimpiade si concursuri/seminarii, scoli/tabere de vara, ateliere de creatie, masterclass-uri (in 
domeniul respectiv): 

 

 
a.Internațional 5 puncte 

 
b. Regional 4 puncte 

 
c. Național 3 puncte 

 
6.Curator de expoziții în domeniul relevant: 

 

 
a.Internațional 7 puncte 

 
b. Regional 6 puncte 

 
c. Național 5 puncte 

 

7. Director/organizator/coordonator al departamentului de festivaluri din domeniul respectiv: 
 

 
a.Internațional 7 puncte 

 
b. Regional 6 puncte 

 
c. Național 5 puncte 

 
8. Organizator de evenimente sportive (pentru domeniul de sport): 

 

 
a.La nivel internațional 7 puncte 

 
b.La nivel regional 6 puncte 

 
c. La nivel național 5 puncte 

 

9.Participarea în calitate de membru al juriului, expert sau critic în domeniul relevant la festivaluri/concursuri: 

 

 
a.Internațional 7 puncte 

 
b. Național 5 puncte 

5. Management/participare la proiecte (altele decât cercetarea) 
 

 
1. Participarea la proiecte internationale sau bilaterale, ca: 

 

 
a. Coordonator (director) 20 puncte 
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b. Membru (interpret) 10 puncte 

 
2. Participarea la proiecte naționale ca: 

 

 
a. Coordonator (director) 15 puncte 

 

b. Membru (interpret) 5 puncte 
 

 

 


