I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Elaborarea Regulamentului instituţional de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice are la bază
temeiul art. 117 alin. (4) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014(Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634); al art. 60 lit. n) din Codul cu privire
la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 58-66, art.131); HG325/2019 din 2019-07-18 (Monitorul oficial, Nr. 239-240,
publicat 23.07.2019); HG482/2017 din 2017-06-28, (Monitorul Oficial Nr. 216-228, publicat 3006-2017), privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților în învățământul superior.
2. Regulamentul instituţional USM de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice (în continuare –
Regulament) stabileşte procedura şi standardele minime pentru conferirea titlurilor ştiinţificodidactice de conferenţiar universitar şi de profesor universitar, în baza unor repere normativecadru, stipulate în HG 325/2019 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de
conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior, precum şi în baza unor
prevederilor normative specifice stipulate reieşind din obiectivele de dezvoltare strategică ale
universităţii, tradiţiile activităţii didactice, exigenţa mediului universitar privind consolidarea
potenţialului ştiinţific şi calitatea mediului academic.
II. PROCEDURA DE CONFERIRE A TITLURILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE
CONFERENŢIAR UNIVERSITAR ŞI DE PROFESOR UNIVERSITAR
3. Perioada şi declanşarea procedurii de depunere a dosarului se stabilesc prin decizia Senatului
USM. Senatul USM va anunţa declanşarea a cel mult 2 perioade de depunere a dosarului pentru
conferirea titlurilor științifico-didactice pentru un an academic.
4. Candidatul la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau de profesor universitar,
titular al USM, depune cererea și dosarul la şeful departamentului de profil.
5. Dosarul pretendentului la titlu va conţine:
a) CV-ul candidatului (format Europass);
b) copia diplomei de doctor/doctor habilitat și copia atestatului de conferenţiar universitar (în cazul
candidaţilor la titlul de profesor universitar);
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c) fişa de evaluare a indicatorilor de performanţă completată de autor (Anexa 3), în care se trec
doar indicatorii în baza cărora au fost acumulate puncte;
d) dovezi care confirmă punctajul acumulat;
e) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice (Anexa 4);
f) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
g) acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
6. Candidatul la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau de profesor universitar
prezintă performanţele ştiinţifico-academice în cadrul ședinței lărgite a departamentului de profil
cu participarea a cel puțin 2/3 din numărul total de membri.
7. Departamentul susține candidatura pretendentului la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar sau de profesor universitar cu 2/3 din voturi și recomandă Consiliului facultății
membrii Comisiei de evaluare ad-hoc (în continuare – Comisie de evaluare).
8. Ulterior, demersul departamentului privind constituirea comisiei ad-hoc, este înaintat Consiliului
facultăţii.
9. În scopul evaluării performanţelor candidaţilor pentru obţinerea titlurilor ştiinţifico-didactice,
Consiliul facultăţii constituie Comisiile de evaluare, după cum urmează:
a) Pentru examinarea dosarelor pretendenţilor la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar, se va crea o Comisie de evaluare din 5 membri, conferenţiari universitari/profesori
universitari, specialişti în domeniu cu o experienţă de cel puţin 10 ani de activitate ştiinţifică şi
didactică,care pot fi din cadrul sau din afara USM.
b) Pentru examinarea dosarelor pretendenţilor la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, se
va crea o Comisie de evaluare din 5 membri, profesori universitari, specialişti în domeniu cu o
experienţă de cel puţin 10 ani de activitate ştiinţifică şi didactică, dintre care cel puţin unul este din
străinătate şi cel puţin unul din afara USM.
c) În situația când departamentul decide să creeze o singură comisie de evaluare pentru pretendenții
la titlul de conferențiar universitar și profesor universitar, membrii comisiei vor întruni condițiile
înaintate pentru comisia ce examinează dosarul pretendenților la titlul de profesor universitar.
10. Consiliul Facultăţii propune Senatului USM, pentru aprobare, Comisiile de evaluare.
11. Responsabil(i) pentru prezentarea pretendenţilor la statutul de membru al Comisiei de evaluare
în cadrul Senatului este Preşedintele Consiliului facultăţii.
12. Senatul USM aprobă Comisiile de evaluare.
13. La prima şedinţă a Comisiei de evaluare, membrii Comisiei aleg preşedintele şi secretarul.
14. Șeful departamentului transmite președintelui Comisiei de evaluare dosarul spre examinare.
15. Dosarul candidatului este evaluat de către Comisia de evaluare într-o perioadă de cel mult o lună.
16. Decizia Comisiei de evaluare se consideră pozitivă, dacă cel puţin 3 membri au votat pro
recomandarea către senat, privind conferirea titlului.
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17. Membrii Comisiei de evaluare, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifico-academice din
universităţile din afara ţării, îşi prezintă aprecierea şi votul printr-un aviz exhaustiv asupra
dosarului.
18. Decizia pozitivă a Comisiei de evaluare privind rezultatele evaluării dosarului, se bazează pe
acumularea de către pretendent a punctajului prestabilit în Anexele 1-3, dar şi luarea în
consideraţie a implicării candidatului în viaţa şi activitatea comunităţii academice din domeniu.
19. Comisia de evaluare recomandă Senatului USM, printr-un demers, conferirea titlului științificodidactic de conferențiar/profesor universitar (Anexa 5).
20. În caz dacă decizia Comisiei de evaluare este negativă, pretendentul la titlu poate depune o
contestaţie printr-o cerere adresată preşedintelui Comisiei de evaluare în timp de 24 de ore de la
anunţarea deciziei.
21. Comisia de evaluare examinează cererea de contestare a rezultatelor pe parcursul a 48 de ore şi ia
decizia privind înaintarea, sau refuzul de a înainta către senat recomandarea privind conferirea
titlului ştiinţifico – didactic, care este definitivă.
22. La următoarea şedinţa prestabilită, Senatul USM va lua decizia privind conferirea titlului
ştiinţifico-didactic pretendentului recomandat de către Comisia de evaluare.
23. Decizia senatului USM de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar
universitar/profesor universitar se consideră adoptată dacă la şedinţă au participat cel puţin 2/3
din componenţa acestuia şi favorabilă dacă cel puţin 2/3 din cei prezenţi au votat pentru
conferirea titlului pretins.
24. USM, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea de către senat a deciziei de
conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau de profesor universitar,
depune dosarul candidatului la ANACEC (în continuare - Agenţie), însoţit de demersul senatului,
în vederea confirmării titlului ştiinţifico-didactic. Componenţa dosarului de confirmare a titlului
ştiinţifico-didactic este stabilită de către Agenţie.
III.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRETENDENŢILOR LA TITLURILE ŞTIINŢIFICODIDACTICE ŞI ALE MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE
25. Pretendentul la titlul ştiinţifico-didactic este obligat:
1. Să prezinte informaţii şi dovezi veridice despre conţinutul dosarului,
2. Să respecte condiţiile şi termenii prezentului Regulament.
26. Pretendentul la titlul ştiinţifico-didactic are dreptul:
1. Să fie informat despre rezultatele examinării dosarului la fiecare etapă.
2. Să conteste decizia Comisiei de evaluare.
27. Membrii comisiilor de evaluare sunt obligaţi:
1. Să fie obiectivi şi imparţiali în examinarea dosarelor,
2. Să respecte condiţiile şi termenii prezentului Regulament.
3. Să respecte normele etice şi deontologice.
28. Membrii comisiilor de evaluare au dreptul:
1. Să beneficieze de resursele USM necesare pentru examinarea dosarului,
2. Să-şi expună poziţia cu privire la pretendenţi (prin vot).
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IV.DISPOZIŢII FINALE
29. Certificarea titlurilor ştiinţifico-didactice este prerogativa Agenţiei, care realizează acest proces
conform procedurii prestabilite.
30. Retragerea titlurilor ştiinţifico-didactice este prerogativa Agenţiei, care poate acţiona atât în baza
unor constatări proprii ce demonstrează abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică
şi activitatea didactică (plagiat, confecţionare sau falsificare dedate), cât şi în baza unei cereri din
partea senatului USM privind aceste abateri în comportamentul profesional al titularului.
31. Responsabilii de comiterea sau tolerarea abaterilor comportamentale sunt sancţionaţi în
conformitate cu Codul de etică şi integritate academică al USM.
32. Dispozițiile Regulamentului redactat intră în vigoare din data aprobării.
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Anexa 1
Condiţii preliminare privind conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice la USM
Conferenţiar universitar
1. Deţinerea unui titlu ştiinţific
(doctor, doctor habilitat)

2. Experienţa didactică în
învăţământul superior
de minimum 5 ani, dintre care cel puţin 3
ani titular la USM

3. Număr total de lucrări ştiinţifice,
didactice, de creaţie şi performanţe
sportive – minimum 20, din care:
minimum 2 – publicaţii didactice
minimum 5 – publicaţii ştiinţifice

4. Participare în proiecte
ştiinţifice/educaţionale/artistice/
mediatice/de transfer tehnologic
(internaţionale/naţionale/cu finanţare
internă) –
minimum 1

Profesor universitar
1. Deţinerea unui titlu ştiinţific
(doctor, doctor habilitat) şi a
titlului ştiinţifico-didactic de
conferenţiar universitar
2. Experienţa ştiinţifico-didactică
în învăţământul superior de
minimum 10 ani, dintre care cel
puţin 5 ani în postul de
conferenţiar universitar, titular la
USM
3. Număr total de lucrări
ştiinţifice, didactice, de creaţie şi
performanţe sportive – minimum
40,
din care:
minimum 4 – publicaţii didactice
minimum 20 – publicaţii
ştiinţifice

4. Participare în proiecte
ştiinţifice/educaţionale/
artistice/
mediatice/de transfer tehnologic
– minimum 2 naţionale sau
1 internaţional
5. Pregătirea discipolilor:

5. Deţin gradul de doctor de cel puţin 3
ani în domeniul postului sau în domenii
conexe. La propunerea Comisiei de
concurs, în baza performanţelor ştiinţifice
şi didactice deosebite, angajaţii titulari ai
USM, pot obţine titlul de conferenţiar, pe
parcursul primilor 3 ani, după susţinerea
tezei de doctor.

2 doctori în ştiinţă sau 1 doctor
habilitat (cu titluri ştiinţifice
confirmate de Agenţie) sau
5 discipoli – cu titluri onorifice
obţinute şi/sau laureaţi ai
concursurilor internaţionale
(pentru domeniul Arte);

6. Deţin titluri onorifice de Om Emerit
(în domeniul sportului, de Maestru în

2 sportivi de performanţă,
premiaţi la Jocurile Olimpice sau

Note
-

-

În cazul titlului de
profesor universitar,
lucrările vor fi
realizate după
obţinerea titlului de
conferenţiar
universitar, iar cele
minimum 20 de
publicaţii ştiinţifice
vor fi din categoria
indicatorilor 1-4 din
tabelul 3 litera B
Durata proiectelor, atît
în cazul
conferenţiarului
universitar, cît şi al
profesorului
universitar, va fi de
minimum 1 an
În cazul tezelor de
doctorat în cotutelă
(inclusiv de
postdoctorat),
discipolul se consideră
integral la
conducătorul
principal.
Lista discipolilor,
inclusiv pentru
domeniile Arte şi
Sport, va fi aprobată
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Arte, de Maestru în Literatură, Laureat la
Premiului de Stat (în domeniul ştiinţei);

la campionatele
europene/mondiale
(pentru domeniul Sport)

de către senat.

7. Sunt antrenori emeriţi si au o vechime
de cel puţin 9 ani de activitate în
domeniu, dintre care cel puţin 5 ani de
activitate ştiinţifico-didactica.
6. Au contribuit la pregătirea
laureaţilor şi deţinătorilor de
diplome în cadrul concursurilor
internaţionale, a sportivilor de
performanţă - premianţi ai
competiţiilor europene, mondiale
sau olimpice;
7. Au participat cu exponate la
expoziţii şi saloane internaţionale
de artă, s-au manifestat în cadrul
diferitelor întruniri culturale
internaţionale, deţin titluri
onorifice de Artist al Poporului,
de Om Emerit (în domeniul
artelor sau al sportului), de
Maestru în Arte, de Maestru al
Literaturii, de Laureat al
Premiului de Stat (în domeniul
ştiinţei).
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Anexa 2
PUNCTAJE MINIME
conform domeniilor fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii
pentru conferirea titlului ştiinţifico-didactic
de conferenţiar/profesor universitar

Nr.
crt.

Domeniul fundamental al
ştiinţei, culturii şi tehnicii

Punctaj minim
Conferenţiar universitar

Profesor universitar

1.

I. Educaţie

250 de puncte

500 de puncte

2.

II. Arte şi ştiinţe umaniste

300 de puncte (Arte)
350 de puncte (Ştiinţe
umaniste)

600 de puncte (Arte)
700 de puncte (Ştiinţe
umaniste)

3.

III. Ştiinţe sociale, jurnalism şi
relaţii publice

350 de puncte

700 de puncte

4.

IV. Business, administrare şi
drept

300 de puncte

600 de puncte

5.

V. Ştiinţe ale naturii, matematică
şi statistică

250 de puncte

500 de puncte

250 de puncte

500 de puncte

200 de puncte

400 de puncte

250 de puncte

500 de puncte

300 de puncte

600 de puncte

6.
7.

8.
10.

VI. Tehnologii ale informaţiei şi
comunicaţiilor
VII. Inginerie, tehnologii de
prelucrare, arhitectură şi
construcţii
VIII. Ştiinţe agricole,
silvicultură, piscicultură şi
medicină veterinară
X. Servicii

7

Tabelul 3
FIŞA DE EVALUARE
a indicatorilor de performanţă didactică, ştiinţifică, sportivă, de creaţie, precum şi de
recunoaştere şi impact al activităţii pretendentului la titlul ştiinţifico-didactic
de ______________________________
(titlul ştiinţifico-didactic)
__________________________________________________
(numele prenumele)

1. Orice rezultat de performanţă didactică, ştiinţifică, sportivă, de creaţie, precum şi de recunoaştere şi
impact al activităţii poate fi încadrat la un singur indicator, considerat cel mai favorabil de către
candidat.
A. ACTIVITATE DIDACTICĂ
Notă:Indicatorii de performanţă didactică nr.1-14 vor fi aprobaţi în
modul stabilit de instituţia de învăţământ superior, iar indicatorii nr.1-3,
5 şi 6 vor avea obligatoriu şi un număr de identificare ISBN sau parafă
de secretizare, în cazul lucrărilor de uz special şi de uz intern secretizate
Nr.

1.

2.
3.

Indicatori

Manuale
1. Editate în străinătate
2. Editate în ţară
Compendii/antologii/crestomaţii/culegeri de
texte comentate
Note de curs/suporturi de curs

Punctaj per unitate

50 p./nr. de autori
40 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori

9.

Cursuri universitare plasate pe platforme
didactice
Ghiduri/indicaţii/îndrumări/recomandări/agend
e şi caiete detaliate de practică/ale studentului
medicinist sau farmacist etc.
Culegeri de probleme/teste/speţe/caiete de
lucrări
Pachete şi instrumente software didactice
dezvoltate
Standuri de laborator documentate, elaborate şi
implementate
Hărţi

10.

Atlase

25 p./nr. de autori

11.

Dicţionare/glosare metodologice

25 p./nr. de autori

12.

Protocoale clinice naţionale, aprobate de
ministerul de resort

30 p./nr. de autori

4.
55.

6.
7.
8.

Se completează de
către
pretendentul la
titlul ştiinţificodidactic

30 p./nr. de autori
25 p./nr. de autori

20 p./nr. de autori
20 p./nr. de autori
20 p./nr. de autori
10 p./nr. de autori
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

Standarde medicale, aprobate de ministerul de
resort
Înregistrări audio/video ale lucrărilor muzicale,
teatrale şi coregrafice de referinţă, ale
intervenţiilor medicale, ale experimentelor, ale
dispozitivelor şi sistemelor realizate şi utilizate
în procesul didactic
Opere de artă (muzicală, literară, dramatică
etc.) adaptate la necesităţile procesului didactic
Conducător artistic al unui colectiv de creaţie
studenţesc:
1. Până la 25 de persoane
2. Până la 50 de persoane
3. Peste 50 de persoane
Conducător de teză de doctorat susţinută (se
punctează doar poziţia de conducător principal
în cazul tezei de doctor şi de consultant
ştiinţific în cazul tezei de doctor habilitat)
Cadru didactic invitat la o instituţie peste
hotare în scopul desfăşurării de activităţi
didactice

30 p./nr. de autori
10 p.

9 p.

10 p.
15 p.
20 p.
5 p.
(pot fi acumulate max.
25 p.)
10 p.

B. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ, DE CREAŢIE ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ
Notă: Indicatorii nr. 1 şi 6 vor avea obligatoriu un număr de identificare ISBN sau parafă de
secretizare în cazul lucrărilor de uz special şi de uz intern secretizate.
Abrevieri utilizate:
„c.a.” = coli de autor
„FI” = factorul de impact al revistei ştiinţifice
1.

22.

3.

Monografii (min. 5 c.a.), recomandate spre
editare de structuri/subdiviziuni instituţionale,
naţionale sau internaţionale relevante:
1.Editate în străinătate
2. Editate în ţară
Capitole în monografiile de min. 5 c.a.
recomandate spre editare de
structuri/subdiviziuni instituţionale, naţionale
sau internaţionale relevante:
1. Editate în străinătate
2. Editate în ţară
Articole ştiinţifice (min. 0,25 c.a.) în reviste
ştiinţifice:
1.Internaţionale (cotate ISI, BDI)
2.Internaţionale, recenzate
3.Naţionale (din Registrul naţional al
revistelor de profil):
a. Categoria A
b. Categoria B, B+
c. Categoria C

50 p./nr. de autori
40 p./nr. de autori

40 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori

50 p. x (1+FI)/nr. de
autori
40 p./nr. de autori

50 p./nr. de autori
40 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori
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d. Aflate în proces de acreditare
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Articole în culegeri ştiinţifice (min. 0,25 c.a.):
1.Editate în străinătate
2.Editate în ţară
Articole în culegeri ale conferinţelor
ştiinţifice (min. 0,25 c.a.):
1. Internaţionale
2. Naţionale, cu participare internaţională
p.
3. Naţionale
Teze la conferinţe/foruri ştiinţifice (mai puţin
de 0,25 c.a.):
1. Internaţionale
2. Naţionale, cu participare internaţională
3. Naţionale
Lucrări ştiinţifice cu caracter informativ,
relevante domeniului:
1. Dicţionare/enciclopedii
2. Albume/cărţi de popularizare a ştiinţei, a
sportului, a creaţiei artistice
3. Studii/sondaje
Obiecte de proprietate intelectuală/de
creaţie/de performanţă sportivă, relevante
domeniului:
1. Brevete/patente internaţionale
2. Brevete/patente naţionale
3. Certificate de înregistrare cu drept de
proprietate intelectuală
4. Regulamente tehnologice de producere a
medicamentelor
5. Monografii farmacopeice
6. Distincţii la saloane de invenţii
internaţionale
a. De aur
b. De argint
c. De bronz
d. Menţiune
7. Distincţii la saloane de invenţii
naţionale:
a. De aur
b. De argint
c. De bronz
d. Menţiune
Opere de creaţie (doar pentru domeniul
Arte):
1. Lucrări de creaţie originale, de formă amplă,
prezentate în faţa publicului:
a. La nivel internaţional
b. La nivel naţional

20 p./nr. de autori
40 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori

30p./nr. de autori
25p./nr. de autori
20 p. /nr. de autori

3 p.
2 p.
1 p.

10 p.
7 p.
5 p.

30 p./nr. de autori
20 p./nr. de autori
20 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori
30 p./nr. de autori

6 p./nr. de autori
5 p./nr. de autori
4 p./nr. de autori
3 p./nr. de autori

4 p./nr. de autori
3 p./nr. de autori
2 p./nr. de autori
1 p./nr. de autori

50 p.
40 p.
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2. Recitaluri, concerte şi manifestări/spectacole
muzicale/ teatrale (cu durata minimă de 45 de
minute) susţinute în calitate de solist,
interpretare vocală/solist interpretare
instrumentală/dirijor/regizor/actor (titulari):
a. La nivel internaţional
b. La nivel naţional
3. Maestru de concert sau membru al unui
colectiv cameral (duet, trio, cvartet, cvintet
etc.) într-o evoluţie de min. 20 de minute:
a. Evoluţie cu durata de până la 45 de
minute
b. Evoluţie cu durata mai mare de 45 de
minute
4. Transcripţii, aranjamente ale lucrărilor
muzicale, dramatizări ale unor opere literare
a. Lucrări de până la 1 c.a.
b. Lucrări între 1 şi 2 c.a.
c. Lucrări între 2 şi 3 c.a.
d. Etc.
5. Traduceri literare cu aparat critic (note sau
comentarii):
a. Lucrări de până la 1 c.a.
b. Lucrări între 1 şi 2 c.a.
c. Lucrări între 2 şi 3 c.a.
d. Etc.
6. Actor, dansator sau membru al unui colectiv
de creaţie de teatru/film/balet/dans (într-o
evoluţie de min. 30 de minute):
a. Evoluţie cu durata de până la 60 de minute
b. Evoluţie cu durata mai mare de 60 de minute
10.

Creaţii artistice valorificate (doar pentru
domeniul Arte):
1. Înregistrări în fondul Radio, TV, fondul de
cinematografie, în muzee, pe CD/DVD, în
repertoriul instituţiilor teatral-concertistice a
creaţiilor
muzicale/teatrale/coregrafice/cinematografice/
de arte plastice/decorative şi design
a. Peste hotare
b. În ţară
2. Turnee artistice din străinătate, în cadrul
festivalurilor/ concursurilor
3. Participări cu creaţie proprie la festivaluri
de muzică/arte
plastice/decorative/design/dans/teatru/film
4 . Expoziţii personale de arte plastice,
decorative şi design

40 p.
30 p.

15 p.
20 p.
Cîte 15 p. pentru
fiecare c.a., după
schema:
15 p.
30 p.
45 p.
Cîte 20 p. pentru
fiecare c.a. după
schema:
20 p.
40 p.
60 p.

15 p.
20 p.

5 p.
4 p.
6 p.
6
6 p.
30 p.
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5. Participări cu lucrări proprii în cadrul unor
expoziţii de grup de arte plastice, decorative şi
design
6. Participări la pregătirea lucrărilor de creaţie
ale studenţilor/colectivelor studenţeşti ce au
obţinut rezultate remarcabile:
a. La nivel internaţional
b. La nivel naţional
c. La nivel local
11.Performanţe sportive (doar pentru domeniul
Sport):
1. Performanţe la Jocurile Olimpice,
campionate mondiale, campionate europene:
a. Locul I
b. Locul II
c. Locul III
2. Performanţe la competiţii internaţionale:
a. Locul I
b. Locul II
c. Locul III
3. Performanţe la competiţii naţionale:
a. Locul I
b. Locul II
c. Locul III
4. Sportivi pregătiţi:
a. Maestru internaţional al sporturilor
b. Maestru al sportului
c. Candidat în maeştri ai sportului
d. De categoria I
e. De categoria II
f. De categoria III
5. Secţii sportive conduse (minimum 180 de
ore/an)
6. Echipe naţionale pregătite:
a. De seniori
b. De tineret
c. De juniori
d. Universitare
12.
Coordonator/director de proiect ştiinţific/de
creaţie, internaţional/ bilateral, obţinut prin
concurs
13.
Membru al echipei de implementare a
proiectului ştiinţific/de creaţie,
internaţional/bilateral, obţinut prin concurs
14.
Coordonator/director de proiect ştiinţific/de
creaţie, naţional, obţinut prin concurs
15.
Membru al echipei de implementare a
proiectului ştiinţific/de creaţie, naţional,
obţinut prin concurs

10 p.

5 p.
4 p.
3 p.

50 p.
40 p.
30 p.
30 p.
20 p.
10 p.
15 p.
10 p.
5 p.
40 p.
30 p.
20 p.
15 p.
10 p.
5 p.
20 p.

40 p.
30 p.
20 p.
30 p.
20 p.

10 p.

15 p.
5 p.
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1.

2.

C. RECUNOAŞTERE ŞI IMPACT AL ACTIVITĂŢII
Notă: Din Punctajul minim prevăzut pentru fiecare domeniu fundamental al ştiinţei, culturii şi
tehnicii (tabelul 2), în baza indicatorilor de la Recunoaşterea şi impactul activităţii pot fi
considerate maximum:
50 de puncte – pentru candidaţii la titlul de conferenţiar universitar;
100 de puncte – pentru candidaţii la titlul de profesor universitar.
Citări în reviste din bazele de date
internaţionale:
1. Citări în Web of Science şi Scopus
1 p. x nr. de citări
2. Indicele Hirsh din Web of Science sau
10 p. x indicele Hirsh
Scopus
Recunoaştere academică
1. Membru în societăţi profesionale
5 p.
internaţionale
2. Membru în societăţi profesionale naţionale
3 p.
3. Activitate de redacţie desfăşurată în
străinătate, în calitate de:
10 p.
a. Redactor-şef, redactor-şef adjunct,
secretar ştiinţific al revistelor ştiinţifice de
profil acreditate
b. Membru al redacţiilor revistelor
8 p.
ştiinţifice de profil acreditate
c. Redactor (coordonator) de
6 p.
monografii/culegeri de articole/ghiduri
4. Activitate de redacţie desfăşurată în ţară, în
calitate de:
a. Redactor-şef, redactor-şef adjunct,
8 p.
secretar ştiinţific al revistelor ştiinţifice de
profil acreditate
6 p.
b. Membru al redacţiilor revistelor
ştiinţifice de profil acreditate
c. Redactor (coordonator) de
4 p.
monografii/culegeri de articole/ghiduri
5. Preşedinte al Comitetului ştiinţific/de
organizare/de program în cadrul conferinţelor:
a. Internaţionale
10 p.
b. Naţionale, cu participare internaţională
8 p.
c. Naţionale
6 p.
6. Membru al Comitetului ştiinţific/de
organizare/de program în cadrul conferinţelor:
a. Internaţionale
5 p.
b. Naţionale, cu participare internaţională
4 p.
c. Naţionale
3 p.
7. Raportor invitat (keynotespeaker) în cadrul
unor manifestări ştiinţifice:
a. Internaţionale
10 p.
b. Naţionale, cu participare internaţională
8 p.
c. Naţionale
6 p.
8. Profesor invitat pentru activitate de cercetare 10 p. pentru o invitaţie
în cadrul universităţilor sau instituţiilor de
13

cercetare din străinătate
9. Premii în domeniul ştiinţei, educaţiei,
sportului, creaţiei, inovării şi transferului
tehnologic etc. (relevante domeniului):
a. Internaţionale
b. Naţionale
10. Premii/distincţii/menţiuni (relevante
domeniului) oferite de asociaţii profesionale:
a. Internaţionale
b. Naţionale
11. Distincţii de Stat/titluri onorifice obţinute
pentru succese în domeniul profesional

3.

Evaluare a cercetării şi învăţământului
1. Recenzii ale:

a. Monografiilor/manualelor/culegerilor
ştiinţifice/ghidurilor metodice
b. Articolelor ştiinţifice în reviste
internaţionale/naţionale acreditate
c. Lucrărilor în culegeri ale manifestărilor
ştiinţifice internaţionale/naţionale, cu
participare internaţională/naţională
2. Expertize (în vederea acordării finanţării) ale
proiectelor ştiinţifice/de creaţie:

4.

a. Internaţionale
b. Naţionale
3. Activitate în comisii de doctorat, consilii
ştiinţifice specializate, seminare ştiinţifice de
profil; referent oficial la tezele de doctorat
4. Expert/membru în comisii şi grupuri
instituite de autorităţi publice, organizaţii de
profil recunoscute în domeniu etc.
Relevanţă economică, socială şi
culturală
1. Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse
noi valorificate de agenţi economici
2. Mostre de maşini, echipamente, dispozitive
funcţionale elaborate/noi soiuri/hibrizi de
plante, rase de animale şi păsări
omologate/metode de diagnostic, tratament,
analiză etc. elaborate
3. Pachete şi instrumente software pentru
dezvoltare instituţională/cu impact

10 p.
5 p.

10 p.
5 p.
10 p.
Se va lua în calcul
doar cea mai înaltă
distincţie/cel mai înalt
titlu onorific obţinut
Pot fi acumulate
maximum 30 p., după
formula:
a+b+c = max. 30 p.
4 p.
5 p. / 1 p.
1 p.

Pot fi acumulate
maximum 30 p., după
formula:
a+b=max. 30 p.
5 p.
3 p.
5 p.
Pot fi acumulate max.
20 p.
3 p. xnr. de
comisii/grupuri

20 p./nr de autori
20 p./nr. de autori

20 p./nr. de autori
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5.

socioeconomic
4. Participări în emisiuni media consacrate
ştiinţei şi educaţiei, inovării şi transferului
tehnologic
5. Participări la organizarea olimpiadelor şi
concursurilor/ workshopurilor,
şcolilor/taberelor de vară, atelierelor de creaţie,
master classurilor (relevante domeniului):
a. Internaţionale
b. Regionale
c. Naţionale
6. Curator de expoziţii relevante domeniului:
a. Internaţionale
b. Regionale
c. Naţionale
7. Director/organizator/coordonator de
departament al festivalurilor relevante
domeniului:
a. Internaţionale
b. Regionale
c. Naţionale
8. Organizator al activităţilor sportive (pentru
domeniul Sport):
a. La nivel internaţional
b. La nivel regional
c. La nivel naţional
9. Participări în calitate de membru al juriului,
expert sau critic în domeniu la
festivaluri/competiţii/ concursuri:
a. Internaţionale
b. Naţionale
Management/participări în proiecte (altele
decît cele de cercetare)
1. Participări în cadrul proiectelor
internaţionale sau bilaterale, în calitate de:
a. Coordonator (director)
b. Membru (executor)
2. Participări în cadrul proiectelor naţionale în
calitate de:
a. Coordonator (director)
b. Membru (executor)

1 p.
Pot fi acumulate max.
20 p.

5 p.
4 p.
3 p.
7 p.
6 p.
5 p.

7 p.
6 p.
5 p.

7 p.
6 p.
5 p.

7 p.
5 p.

20 p.
10 p.

15 p.
5 p.

Data „____” _________20____ Semnătura candidatului _____________________
Data „____”________20____ Semnătura preşedintelui și membrilor Comisiei de evaluare
______________________
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Anexa 4
LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE **
ale dlui / dnei _________________________________________________________
numele, prenumele, titlul / gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (abreviate)
Lucrări ştiinţifice :
• Monografii;
• Articole în reviste ştiinţifice de peste hotare:
-articole în reviste Web of Science şi SCOPUS;
-articole în alte reviste recunoscute peste hotare;
• Articole în reviste ştiinţifice naţionale acreditate
-articole în reviste de tipul A;
-articole în reviste de tipul B;
-articole în reviste de tipul C;
• Materiale în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale:
-materiale la conferinţe desfăşurate peste hotare;
-materiale la conferinţe desfăşurate în Republica Moldova;
• Materiale în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale;
• Brevete de invenţie, certificate de soiuri de plante, de rase de animale, de softuri etc.;
• Alte lucrări ştiinţifice.
Lucrări metodico-didactice :
• Manuale;
• Compendii;
• Note decurs;
• Îndrumări metodice, ghiduri, programe ale examenelor de doctorat;
• Materiale şi teze ale conferinţelor metodice;
• Alte lucrări metodico-didactice.

*

Se va prezenta în ordinea expusă
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Anexa 5 (Anexa 1 la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020)
ANTETUL
(facultatea)
Data/ nr. înregistrării (de ieșire)
Senatul USM

DEMERS
________________________________ (Comisia) propune conferirea titlului științifico-didactic de
conferențiar/profesor universitar dlui/dnei _______________________________ (numele şi
prenumele candidatului) în domeniul ştiinţific1______________________ (se va indica domeniul
ştiinţific).
Temeiul demersului:
1.Satisfacerea Standardelor minime stipulate în Regulamentul de conferire a titlurilor științificodidactice în învățământul superior (HG 325 din 18.07.2019):
a) Deținerea titlului ştiinţific de doctor habilitat / doctor în ___________________ (domeniul)
b) Experiență științifico-didactică în învățământul superior de _____ ani.
c) Publicarea lucrărilor științifice, didactice, de creație: numărul total - ___, numărul de publicații
didactice ___, numărul de publicații științifice - ___.
d) Participarea în proiecte științifice/ educaționale/ artistice/ mediatice/ de transfer tehnologic:
_________(se indică numărul de participări în proiecte după tipuri de proiecte).
e) Pregătirea discipolilor (pentru candidații la titlul științifico-didactic de profesor universitar):
numărul total de doctori în științe ____ sau numărul total de discipoli (în domeniul Arte);
sportivi de performanță (în domeniul Sport)____.
f) Acumularea punctajului necesar pentru conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar/
profesor universitar: total _____ puncte, inclusiv _____ puncte obținute din activitatea
didactică și inclusiv _____ puncte obținute din activitatea științifică, de creație și sportivă.
2. Activitate ştiinţifico-didactică în cadrul programului de studii _________________ ____________
(se indică denumirea programului de studii autorizat/acreditat)2 în perioada ____________ (se
indică perioada în care candidatul a activat în cadrul programului respectiv).
3. Depunerea de către candidat a dosarului de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar/
profesor universitar la _____________________ (se indică departamentul de profil) la data
de____________.
4. Demersul Comisiei de evaluare, constituită prin decizia Senatului USM, în următoarea
componență:_________(se indică membrii Comisiei de evaluare și informația despre ei care atestă
îndeplinirea cerințelor privind componența Comisiei) privind recomandarea pentru conferirea
titlului științifico-didactic de conferențiar/ profesor universitar cu ______ voturi favorabile, la data

1
2

În conformitate cu pct. 2 al Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice
În conformitate cu pct. 8, lit. a) a Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice
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La demers se anexează:
1. Dosarul candidatului.
Notă: Materialele se prezintă în mapă cu şină, iar toate paginile se numerotează în ordinea includerii în dosar

Președintele Comisiei de evaluare
Secretar
Membru
Membru
Membru

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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