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REGULAMENTUL
de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în 

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

I. DISPOZIŢIIGENERALE

1. Regulamentul de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în Academia Militară a Forţelor Armate 

(în continuare Regulament) a fost elaborat în baza:

• Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014;

- Regulamentului de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior aprobat prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 18.09.2019.

2. Prezentul Regulament stabileşte procedura şi standardele minime pentru conferirea titlurilor 

ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi de profesor universitar în Academia Militară a Forţelor 

Armate „Alexandru cel Bun” (în continuare AMFA).

3. Titlurile ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi de profesor universitar se conferă prin 

decizia Senatului AMFA, în funcţie de domeniul ştiinţific, şi se confirmă de către Agenţia Naţională de 

Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în continuare ANACEC).

D. PROCEDURA DE CONFERIRE A TITLURILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE 

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR/PROFESOR UNIVERSITAR

4. La titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/profesor universitar poate pretinde orice 

persoană care îndeplineşte cerinţele stabilite în Standardele minime pentru conferirea titlurilor ştiinţifico- 

didactice, prevăzute în anexele 1 şi 2 la prezentul Regulament.

5. Pentru a obţine titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/profesor universitar, candidatul 

urmează următoarele etape:

1). Depune dosarul de conferire a titlului ştiinţifico-didactic la catedra de profil din cadrul AMFA în 

care activează. Dosarul candidatului va conţine:

a. Cererea candidatului pe numele Rectorului (comandant) AMFA;

b. Copia diplomei de doctor/doctor habilitat, a atestatului de conferenţiar universitar (pentru titlul de 

profesor universitar);

c. Confirmarea experienţei didactice în învăţământul superior;

d. Declaraţia pe propria răspundere cu referire la veridicitatea actelor prezentate;

e. Rezultatele autoevaluării indicatorilor de performanţă prevăzute în anexa 3 a prezentului 

regulament contrasemnate de către şeful catedrei;

f. Lista publicaţiilor ştiinţifico-didactice (a se respecta forma solicitată de ANACEC);

j. Confirmare de participare la proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale pe parcursul ultimilor 10
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ani cu durata minimum de un an;

h. Confirmare de pregătire a discipolilor: doctori sau doctori habilitaţi (pentru titlul de profesor 

universitar);

i. Confirmarea punctajului minim, calculat în baza indicatorilor executaţi ca sumă a punctajelor 

atribuite fiecărui indicator specific în anexa 3 a prezentului Regulament.

2). Şeful de catedră verifică complexitatea dosarului, corespunderea acestuia actelor normative în 

vigoare şi avizează Demersul de iniţiere a procedurii de conferire a titlului ştiinţifico-didactic al 

candidatului adresat pe numele Rectorului (comandant) AMFA.

3). Cu avizul favorabil al Rectorului (comandant) AMFA privind procedura de iniţiere a conferirii 

titlurilor ştiinţifico-didactice, Consiliul Facultăţii, în care se încadrează catedra de profil, înaintează spre 

aprobare Senatului AMFA componenţa Comisiei de evaluare:

a) în cazul evaluării dosarului de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar 

Comisia va fi constituită din 5 conferenţiari universitari şi/sau profesori universitari, specialişti în 

domeniul pentru care se solicită conferirea titlului ştiinţifico-didactic, din cadrul sau din afara AMFA, din 

ţară sau din străinătate, care au un stagiu de muncă de cel puţin 5 ani în funcţie de conferenţiar/profesor 

universitar. în cazul membrilor din străinătate se admite prezentarea avizului exhaustiv asupra dosarului, 

conţinând semnătura autorului şi ştampila instituţiei în care acesta activează

b) în cazul evaluării dosarului de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar 

Comisia va fi constituită din 5 profesori universitari, specialişti în domeniul pentru care se solicită 

conferirea titlului ştiinţifico-didactic, au un stagiu de muncă de cel puţin 2 ani în funcţia de profesor 

universitar, din care cel puţin unul este din străinătate şi cel puţin unul din afara instituţiei de învăţământ 

superior (ultimul poate fi din ţară sau din străinătate). în cazul membrilor din străinătate se admite 

prezentarea avizului exhaustiv asupra dosarului, conţinând semnătura autorului şi ştampila instituţiei în 

care acesta activează.

6. La prima şedinţă de Catedră de la depunerea dosarului, se examinează candidatura solicitantă la 

conferirea titlului de conferenţiar universitar/profesor universitar şi corespunderea ei (conform Anexelor 

prezentului regulament) la conferirea titlului ştiinţific solicitat şi se propun membrii Comisiei de evaluare 

a dosarului. Procedura de vot este exercitată de titularii catedrei prin vot secret. Decizia catedrei este 

prezentată spre aprobare Consiliului Facultăţii în timp de 3 zile după şedinţa catedrei.

7. Consiliul facultăţii în decurs de până la 30 zile de la de înaintarea dosarului pretendentului la titlul 

ştiinţifico-didactic de către Catedră, va examina corespunderea conţinutului dosarului cerinţelor înaintate 

şi va aproba Comisia de evaluare a dosarului şi performanţelor pretendentului înaintând-o pentru 

examinare Senatului AMFA cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţa Senatului.

8. Senatul AMFA va examina propunerea Consiliului facultăţii şi va confirma Comisia de evaluare a 

dosarului pretendentului la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/profesor universitar la
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prima şedinţă a sa din momentul înaintării propunerii de către Consiliul Facultăţii.

9. Comisia de evaluare, aprobată de Senat, se întruneşte în prima şedinţă în termen de cel mult 10 zile 

lucrătoare, alege preşedintele şi secretarul Comisiei, va examina corespunderea conţinutului Dosarului 

candidatului cerinţelor înaintate.

10. în decurs de până la 20 zile de la aprobarea Comisiei de către Senatul AMFA, Comisia de 

evaluare a dosarul se va expune asupra corespunderii dosarului şi candidatului la titlul ştiinţifico-didactic 

de conferenţiar universitar/profesor universitar. La necesitate, Comisia poate invita la şedinţă şi candidatul 

la titlul ştiinţifico-didactic. Votarea se efectuează prin vot deschis.

11. Propunerea Comisiei de evaluare privind conferirea titlului ştiinţifico-didactic, însumând cel puţin 

3 voturi favorabile, este înaintată Senatului AMFA (în vederea adoptării deciziei) în termen de cel mult 10 

zile lucrătoare de la şedinţa de exprimare a votului.

12. Senatul AMFA analizează Dosarul prezentat de Comisia de evaluare şi îşi exprimă opinia prin vot 

secret. Decizia senatului AMFA de conferire a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar/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.

13. AMFA, 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 /profesor universitar, înaintează dosarul 

candidatului la ANACEC, însoţit de demersul Senatului, în vederea confirmării titlului ştiinţifico-didactic. 

Componenţa dosarului de confirmare a titlului ştiinţifico-didactic va corespunde cerinţelor prevăzute de 

către ANACEC.

14. Procesul de confirmare a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar/profesor universitar 

se desfăşoară în conformitate cu metodologia elaborată de către ANACEC şi confirmată de către Guvern, 

la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

15. ANACEC în cel mult 3 luni de zile de la recepţionarea dosarului candidatului la titlul ştiinţifico- 

didactic, confirmă sau respinge motivat decizia Senatului AMFA de conferire a titlului ştiinţifico-didactic.

16. Decizia Senatului AMFA de conferire a titlului ştiinţifico-didactic poate fi respinsă în condiţiile în 

care se constată derogări de la cadrul normativ, inclusiv de la prezentul Regulament. în acest caz, procesul 

de conferire a titlului ştiinţifico-didactic poate fi iniţiat minimum peste un an de la data adoptării deciziei 

ANACEC.

17. Decizia ANACEC privind confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice se transmite, în termen de 10 

zile lucrătoare de la adoptare, AMFA şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în vederea eliberării 

atestatului de conferenţiar universitar/de profesor universitar.
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III. RETRAGEREA TITLURILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE CONFERENŢIAR 

UNIVERSITAR ŞI DE PROFESOR UNIVERSITAR

18. Atestatele de conferenţiar universitar/de profesor universitar au termen de valabilitate nelimitat şi 

permit deţinătorului participarea la concursurile de ocupare a funcţiei de conferenţiar universitar/de 

profesor universitar în instituţiile de învăţământ superior.

19. Titlul de conferenţiar universitar/de profesor universitar poate fi retras de către Senatul AMFA în 

cazul în care au fost constatate abateri grave de la Codul de etică şi deontologie profesională a 

cercetătorilor şi cadrelor universitare. în acest caz, ANACEC anulează, în termen de 5 zile de la notificare, 

decizia de confirmare a titlului ştiinţifico-didactic şi informează Senatul AMFA, iar Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării anulează atestatul.

IV. CONTESTAŢII

20. Candidaţii la titluri ştiinţifico-didactic pot contesta deciziile Comisiei de evaluare a dosarului şi a 

Senatului AMFA în termen de 48 de ore de la data examinării votului de organul respectiv.

21. Contestaţiile sunt examinate de cotre Comisia de contestaţie, creată în acest sens prin ordinul 

Rectorului (comandant) AMFA, care examinează chestiunea dată în termen de 5 zile şi în baza 

concluziilor şi argumentelor acesteia Senatul AMFA adoptă decizia finală.

22. Hotărârile Senatului AMFA referitor la contestaţii se consideră adoptate şi definitive, dacă pentru 

ele s-au pronunţat cel puţin 2/3 din membrii acestuia.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE CANDIDAŢILOR, ALE MEMBRILOR 

COMISIEI DE EVALUARE ŞI ALE MEMBRILOR SENATULUI ÎN PROCESUL DE 

CONFERIRE A TITLURILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE
23. Candidatul are dreptul:

1) să depună Dosarul în conformitate cu prezentul Regulament;

2) să fie informt despre rezultatule evaluării Dosarului la fiecare etapă;

3) să prezinte dovezi convingătoare suplimentare la dosar despre corespunderea la titlul ştiinţifico- 

didactic;

4) să conteste în termenii stabiliţi deciziile Comisiei de evaluare a dosarului sau Senatului AMFA;

5) să participe la şedinţele în cadrul cărora se examinează dosarul depus de către el.

24. Candidatul este obligat:

1) să prezinte informaţia veridică, prevăzută de către prezentul Regulament în termenii stabiliţi;

2) să prezinte şi alte informaţii la solicitarea Comisiei de evaluare a dosarului.

25. Membrii Comisiei de evaluare au dreptul:

1) să beneficieze de informaţie sufucientă cu referire la Dosarul candidatului
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2) să solicite, la necesitate, informaţii suplimentare despre activitate candidatului;

3) să dispună de infrastructura AMFA necesară derulării şedinţelor.

26. Membrii Comisiei de evaluare sunt obligaţi:

1) să anunţe despre imposibilitatea de a participa la evaluarea Dosarului în cazul conflictului de 

interese;

2) să îşi exprime liber opinia cu referire la evaluarea Dosarului candidatului;

3) să fie imparţiali şi să evalueze obiectiv Dosarul candidatului;

4) să fie prezent la şedinţele Comisiei cu excepţia membrilor din străinătate activitatea cărora este 

prevăzută de punctub, aln 3) al prezentului Regulament.

27. Membrii Senatului AMFA au dreptul:

1) să beneficieze de informaţie sufucientă pentru a-şi exprima votul în vederea acordării titlului 

ştiinţifico-didactic;

2) să solicite, la necesitate, invitarea candidatului la şedinţa Senatului.

28. Membrii Senatului AMFA sunt obligaţi:

1) să îşi exprime liber opinia cu referire la evaluarea Dosarului candidatului;

2) să anunţe membrii Senatului despre eventualele fraude, comportament neadecvat al candidatului 

sau alte motive, care ar putea influenţa decizia Senatului.

VL DISPOZIŢII FINALE

29. în caz de respingere de către ANACEC a deciziilor de conferire sau retragere de către Senatul 

AMFA a titlurilor ştiinţifico-didactice pe motiv de abateri grave de la buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică şi activitatea didactică (plagiat, confecţionare sau falsificare de date), responsabilii de comiterea 

sau tolerarea lor sunt sancţionaţi în conformitate cu Codul de etică şi deontologie profesională în AMFA şi 

cadrul normativ la nivel naţional.

30. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării lui de către Senatul AMFA.
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Anexa 1

STANDARDE MINIME
pentru conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice

1. Pentru obţinerea unui titlu ştiinţifico-didactic, candidatul trebuie să realizeze condiţiile 
preliminare prevăzute pentru titlul respectiv în tabelul 1 şi să însumeze punctajul minim stabilit, 
conform domeniului şi titlului pretins, în tabelul 2.

2. Punctajul minim se calculează în baza indicatorilor executaţi ca sumă a punctajelor 
atribuite fiecărui indicator specific în tabelul 3. Punctajul minim trebuie să însumeze obligatoriu 
rezultate obţinute din activitatea didactică (tabelul 3 litera A), din activitatea ştiinţifică, de creaţie 
şi performanţă sportivă (tabelul 3 litera B) şi, dacă este cazul, din recunoaştere şi impact al 
activităţii (tabelul 3 litera C).

Tabelul 1
Condiţii preliminare

Conferenţiar universitar Profesor universitar Note
1. Deţinerea unui titlu ştiinţific 
(doctor, doctor habilitat)

1. Deţinerea unui titlu ştiinţific 
(doctor, doctor habilitat) şi a 
titlului ştiinţifico-didactic de 
conferenţiar universitar

2. Experienţa didactică în 
învăţămîntul superior 
de minimum 5 ani

2. Experienţa ştiinţifico- 
didactică în învăţămîntul 
superior de minimum 10 ani

3. Număr total de lucrări ştiinţifice, 
didactice, de creaţie şi performanţe 
sportive -  minimum 20, din care:

minimum 2 -  publicaţii didactice 
minimum 5 -  publicaţii ştiinţifice

3. Număr total de lucrări 
ştiinţifice, didactice, de creaţie 
şi performanţe sportive -  
minimum 40, 
din care:
minimum 4 -  publicaţii 
didactice
minimum 20 -  publicaţii 
ştiinţifice

In 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

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

4. Participare în proiecte 
ştiinţifice/educaţionale/ 
mediatice/de transfer 
tehnologic -  minimum 2 
naţionale sau 
1 internaţional

Durata proiectelor, 
atît în cazul 
conferenţiarului 
universitar, cît şi al 
profesorului 
universitar, va fi de 
minimum 1 an

5 . - 5. Pregătirea discipolilor:

2 doctori în ştiinţă sau 1 
doctor habilitat (cu titluri 
ştiinţifice confirmate de
Agenţie).

In cazul tezelor de 
doctorat în cotutelă 
(inclusiv de 
postdoctorat), 
discipolul se 
consideră integral la 
conducătorul
principal.
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Anexa 2

PUNCTAJE MINIME
conform domeniilor fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii pentru conferirea 

titlului stiintifico-didactic de conferenţiar/profesor universitar
5 9 9 JT

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 
si relaţii ublice 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

6.
VI. Tehnologii ale informaţiei 
si comunicaţiilor

250 de puncte 500 de puncte

7
VII. Inginerie, tehnologii de 
prelucrare, arhitectură şi 
constructii

200 de puncte 400 de puncte

8
VIII. Ştiinţe agricole, 
silvicultură, piscicultura şi 
medicină veterinară

250 de puncte 500 de puncte

9 IX. Sănătate 200 de puncte 400 de puncte
10 X. Servicii 300 de puncte 600 de puncte



Anexa 3

ATRIBUIREA PUNCTAJELOR
indicatorilor de performanţă didactică, ştiinţifică, sportivă, de creaţie, 

precum şi de recunoaştere şi impact al activităţii 

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 
învăţămînt superior, iar indicatorii nr.1-3, 5 şi 6 vor avea obligatoriu şi un număr de identificare 
ISBN sau parafa de secretizare, în cazul lucrărilor de uz special şi de uz intern secretizate.

A. ACTIVITATE DIDACTICĂ1

Nr Indicatori Punctaj per unitate

1. Manuale
a. Editate în străinătate 50/nr de autori
b. Editate în ţară 40/nr. de autori

2. Compendii/antologii/crestomaţii/culegeri de texte comentate 30/nr. de autori

3. Note de curs/suporturi de curs 30/nr. de autori

4. Cursuri universitare plasate pe platforme didactice 30/nr. de autori

5. Ghiduri/Indicaţii/îndrumări/Recomandări/Agende 25/nr. de autori
6. Culegeri de probleme/teste/speţe/caiete de lucrări 20/nr. de autori

7. Pachete şi instrumente software didactice dezvoltate 20/nr. de autori

8. Standuri de laborator documentate, elaborate şi implementate 20/nr. de autori

9. Hărţi 10/nr. de autori

10. Atlase 25/nr. de autori

11. Dicţionare/glosare metodologice 25/nr. de autori

12. Protocoale clinice naţionale aprobate de ministerul de resort 30/nr. de autori

13. 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)

5p.
(pot fi acumulate max. 
25 p.)

14. Cadru didactic invitat la o instituţie peste hotare în scopul desfăşurării 
de activităti didactice

10 p. pentru o invitaţie

1 Indicatorii de performanţă nr. 1-14 vor fi aprobaţi în modul stabilit de instituţia de învăţământ superior, iar Indicatorii de 
performanţă nr.1-3, 5-6 vor avea obligatoriu şi un număr de identificare ISBN, cu excepţia celor de uz special (secretizat).



B. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ, DE CREAŢIE ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ2

1. Monografii (min. 5 c.a.), recomandate spre editare de 
structuri/subdiviziuni instituţionale, naţionale sau internaţionale, 
relevante:
1. Editate în străinătate 50/nr. de autori
2. Editate în ţară 40/nr. de autori

2. Capitole în monografiile de min. 5 c.a. recomandate spre editare de 
structuri/subdiviziuni instituţionale, naţionale sau internaţionale, 
relevante:

L. Editate în străinătate 40/nr. de autori
l. Editate în tară 30/nr. de autori

3. Articole ştiinţifice (min. 0,25 c.a.) în reviste ştiinţifice:

1. Internaţionale (cotate ISI, BDI) 50*(l+FI4)/nr. de autori
2. Internaţionale, recenzate 40/nr. de autori

3. Naţionale (din Registrul Naţional al revistelor de profil):

a. Categoria A 50/nr. de autori
b. Categoria B, B+ 40/nr. de autori
c. Categoria C 30/nr. de autori
d. Aflate în proces de acreditare 20/nr. de autori

4. Articole în culegeri ştiinţifice (min. 0,25 c.a.):
1. Editate în străinătate 40/nr. de autori
2. Editate în tară 30/nr. de autori

5. Articole în culegeri ale conferinţelor ştiinţifice (min. 0,25 c.a.):
1. Internationale 30/nr. de autori
2. Naţionale, cu participare internaţională 25/nr. de autori
3. Naţionale 20/nr. de autori

6. Teze la conferinţe/foruri ştiinţifice (mai puţin de 0,25 c.a.):
1. Internationale 3p.
2. Naţionale, cu participare internaţională 2p.
3. Naţionale lp .

7. Lucrări ştiinţifice cu caracter informativ, relevante domeniului:
a. Dicţionare/enciclopedii 10 p.
b. Albume/cărţi de popularizare a ştiinţei, a sportului, a creaţiei 
artistice

7p.

c. Studii/sondaje 5 p.
8. Obiecte de proprietate intelectuală/de creaţie/de performanţă 

sportivă, relevante domeniului:
1. Brevete/patente internaţionale 30/nr. de autori
2. Brevete/patente naţionale 20/nr. de autori
3. Certificate de înregistrare cu drept de proprietate intelectuală 20/nr. de autori
4. Regulamente tehnologice de producere a medicamentelor 30/nr. de autori
5. Monografii farmacopeice 30/nr. de autori
6. Distincţii la saloane de invenţii internaţionale
a. De aur 6/nr. de autori
b. De argint 5/nr. de autori

indicatorii de performanţă nr.l şi 6 vor avea obligatoriu un număr de identificare ISBN, cu excepţia celor de uz special 
(secretizat).
3c.a. = coli de autor
4„FI” = Factorul de impact al revistei ştiinţifice
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c. De bronz 4/nr. de autori
d. Menţiune 3/nr. de autori
7. Distincţii la saloane de invenţii naţionale:
a. De aur 4/nr. de autori
b. De argint 3/nr. de autori
c. De bronz 2/nr. de autori
d. Menţiune 1/nr. de autori

9 Performanţe sportive (doar pentru domeniul Sport):
1. Performanţe la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate 
europene:
a. Locul I 50
b. Locul II 40
c. Locul III 30
1. Performanţe la competiţii internaţionale:
a. Locul I 30
b. Locul II 20
c. Locul III 10
2. Performanţe la competiţii naţionale:
a. Locul I 15
b. Locul II 10
c. Locul III 5
3. Sportivi pregătiţi:
a. Maestru internaţional al sporturilor 40
b. Maestru al sportului 30
c. Candidat în maeştri ai sportului 20
d. De categoria I 15
e. De categoria II 10
f. De categoria III 5
4. Secţii sportive conduse (minimum 180 de ore/an) 20
5. Echipe naţionale pregătite:
a. De seniori 40
b. De tineret 30
c. De juniori 20
d. Universitare 30

10 Coordonator/director de proiect ştiinţific/ de creaţie, internaţional/ 
bilateral, obţinut prin concurs

20 p.

11 Membru al echipei de implementare a proiectului ştiinţific/de 
creaţie, internaţional/bilateral, obţinut prin concurs

10 p.

12 Coordonator/director de proiect ştiinţific/de creaţie, naţional, 
obţinut prin concurs

15 p.

13 Membru al echipei de implementare a proiectului ştiinţific/de 
creaţie, naţional, obţinut prin concurs

5 p.

C. RECUNOAŞTERE ŞI IMPACT AL ACTIVITĂŢII

1. Citări în reviste din bazele de date internaţionale:
1. Citări în Web of Science şi Scopus 1 p. * nr. de citări
2. Indicele Hirsh din Web of Science sau Scopus 10 p. * indicele Hirsh

2. Recunoaştere academică
1. Membru în societăţi profesionale internaţionale 5p.
2. Membru în societăţi profesionale naţionale 3p.
3. Activitate de redacţie desfăşurată în străinătate, în calitate de:

a. Redactor-şef, redactor-şef adjunct, secretar ştiinţific al revistelor 
ştiinţifice de profil acreditate

10 p.
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b. Membru al redacţiilor revistelor ştiinţifice de profil acreditate 8p.
c. Redactor (coordonator) de monografii/ culegeri de articole/ghiduri 6 P-
4. Activitate de redacţie desfăşurată în ţară, în calitate de:
a. Redactor-şef, redactor-şef adjunct, secretar ştiinţific al revistelor 
ştiinţifice de profil acreditate

8p.

b. Membru al redacţiilor revistelor ştiinţifice de profil acreditate 6p.
c. Redactor (coordonator) de monografii/ culegeri de articole/ghiduri 4p.
5. Preşedinte al Comitetului ştiinţific/de organizare/de program în 
cadrul conferinţelor:
a. Internationale 10 p.
b. Naţionale, cu participare internaţională 8p.
c. Naţionale 6p.
6. Membru al Comitetului ştiinţific/de organizare/de program în cadrul 
conferinţelor:
a. Internationale 5 p.
b. Naţionale, cu participare internaţională 4 p.
c. Naţionale 3p.
7. Raportor invitat (keynote speaker) în cadrul unor manifestări 
ştiinţifice:
a. Internaţionale 10 p.
b. Naţionale, cu participare internaţională 8p.
c. Naţionale 6p.
8. Profesor invitat pentru activitate de cercetare în cadrul universităţilor 
sau institutiilor de cercetare din străinătate

10 p. pentru o invitaţie

9. Premii în domeniul ştiinţei, educaţiei, sportului, creaţiei, inovării şi 
transferului tehnologic etc. (relevante domeniului):
a. Internationale 10 p.
b. Naţionale 5p.
10. Premii/distincţii/menţiuni (relevante domeniului) oferite de 
asociaţii profesionale:
a. Internaţionale 10 p.
b. Naţionale 5p.
11 .Distincţii de Stat/titluri onorifice obţinute pentru succese în 
domeniul profesional:

10 p.
Se va lua în calcul cea 
mai înaltă 
distincţie/titlu onorific 
obtinut

3. Evaluarea cercetării si învăţământului
1. Recenzii ale: Pot fi acumulate 

maximum 30 p., după 
formula:
a+b+c = max.30 p.

a. Monografiilor/manualelor/culegerilor ştiinţifice/ghidurilor metodice 4 p.

b. Articolelor ştiinţifice în reviste internaţionale/ naţionale acreditate 5 p ./ 1 p.
c. Lucrărilor în culegeri ale manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale/naţionale, cu participare internaţională/naţionale

lp .

2. Expertize (în vederea acordării finanţării) ale proiectelor 
ştiinţifice/de creaţie:

Pot fi acumulate 
maximum 30 p., după 
formula: 
a+b=max.30 p.

a. Internaţionale 5 p.
b. Naţionale 3 p.
3. Activitate în comisii de doctorat, consilii ştiinţifice specializate, 
seminare ştiinţifice de profil; referent oficial la tezele de doctorat

5 p.
Pot fi acumulate max.
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20 p.
4. Expert/membru în comisii şi grupuri instituite de autorităţi publice, 
organizaţii de profil recunoscute în domeniu etc.

3 p. * nr. 
comisii/grupuri

1. Organizator al activităţilor sportive (pentru domeniul Sport):
a. La nivel internaţional 7p.
b. La nivel regional 6 P-
c. La nivel naţional 5p.
2. Participări în calitate de membru al juriului, expert sau critic în 
domeniu la festivaluri/competiţii/concursuri:
a. Internaţionale 7 P-
b. Naţionale 5p.

4. Management/participări în proiecte (altele decât cele de cercetare)
1. Participări în cadrul proiectelor internaţionale sau bilaterale, în 
calitate de:
a. Coordonator (director) 20 p.
b. Membru (executor) 10 p.
2. Participări în cadrul proiectelor naţionale în calitate de:
a. Coordonator (director) 15 p.
b. Membru (executor) 5 p.

13


