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nr. 229-05 din 14 mai 2020 

Instituțiile de învățământ superior 

 

(conform listei) 

Prin prezenta, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă 

transmite atașat modelele actelor indicate în Metodologia de confirmare a titlurilor științifico-

didactice în învățământul superior (HG 209/2020), aprobate prin Ordinul președintelui ANACEC 

nr. 11-A din 06 mai 2020. 

 

În conformitate cu indicațiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), dosarele 

pentru confirmarea titlurilor științifice conferite se vor completa conform cerințelor Metodologiei 

aprobate și a modelelor elaborate de către ANACEC, inclusiv dosarele care deja au fost depuse 

la Agenție. 

Anexe: modelele actelor menționate – 10 file. 

 

Cu considerațiune, Andrei CHICIUC, 

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: T.Callo, 

 

Tel.: 0-60216868 

 

Email: tatiana.callo@anacec.md 



 
Anexa 1 

la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020 
 

Model al  
Demersului senatului instituției 

de învățământ superior 
 

ANTETUL  

(instituției) 

Data/ nr. înregistrării (de ieșire) 
Agenția Națională de Asigurare a Calității 

în Educație și Cercetare 

 

DEMERS 

________________________________ (denumirea instituției de învățământ superior) solicită 

confirmarea 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 științifico-

didactice 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).  

                                                           
1
 În conformitate cu pct. 2 al Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice 

2
În conformitate cu pct. 8, lit. a) a Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice 



3. Depunerea de către candidat a dosarului de conferire a titlului științifico-didactic de 

conferențiar/ profesor universitar la _____________________ (se indică departamentul/catedra 

de profil) la data de____________. 

4. Aprobarea de către Comisia de evaluare, constituită prin decizia Senatului 

__________________(denumirea instituției de învățământ superior), în următoarea 

componență:_________(se indică membrii Comisiei de evaluare și informația despre ei care atestă 

îndeplinirea cerințelor privind componența Comisiei) a propunerii de conferire a titlului științifico-

didactic de conferențiar/ profesor universitar cu ______ voturi favorabile, la data 

de________________.  

5. Conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar/profesor universitar dlui/dnei 

________________________ (numele şi prenumele candidatului)  de către Senatul 

____________________ (denumirea instituției de învățământ superiori), format din ________ 

membri (se indică numărul total de membri ai Senatului), cu ________ voturi favorabile din  ________ 

membrii prezenți ai senatului (se indică numărul de membri prezenți ai Senatului), la data de 

___________________. 

 

La demers se anexează: 

1. Extras din decizia Senatului de conferire a titlului ştiinţifico-didactic; 

2. Fișa de evaluare și de autoevaluare privind realizarea condițiilor preliminare de conferire a 

titlului științifico-didactic (conform Tabelului 1 al Anexei la Regulament); 

3. Fișa de evaluare și de autoevaluare privind acumularea punctajului minim pentru conferirea 

titlului științifico-didactic (conform Tabelului 3 al Anexei la Regulament); 

4. Lista rezultatelor de performanță didactică, științifică, sportivă, de creație și de recunoaștere și 

impact al activității, care atestă satisfacerea standardelor minimale3; 

5. CV-ul candidatului (tip Europass); 

6. Copiile celor mai relevante lucrări ale candidatului la alegere (5-10 publicații sau alte tipuri de 

lucrări în orice formă: electronică, tipărită, linк la versiunea electronică); 

7. Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar. 

8. Acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către ANACEC. 

Notă: Materialele se prezintă în mapă cu şină, iar toate paginile se numerotează în ordinea includerii în 

dosar 

 

Rectorul  

(numele prenumele):                                                              _____________________ 
                     (semnătura) 

 

 

Ştampila 

                                                           
3
În cazul în care rezultatele sunt descrise în Fișe, Lista rezultatelor poate să nu fie inclusă în dosar.  



 

Ex.: ________________ (se indică numele, prenumele și datele de contact ale persoanei responsabile 

din cadrul instituției) 



 

Anexa 2 
la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020 

 
Model al 

Fișei privind realizarea condițiilor preliminare 

 

 

FIȘA  DE EVALUARE ȘI AUTOEVALUARE 
Privind realizarea condițiilor preliminare de conferire a titlului 

științifico-didactic de  _______________________ 
 
Dna/dl __________________________________________ 
   (se indică numele și prenumele) 

 
 

Domeniul ştiinţific4___________________________________________ 
 
 

Pentru titlul științifico-didactic de conferențiar universitar 
Nr 

d/o. 
Condițiile preliminare Autoevaluare 

 
 

Comisia de evaluare 
Corespunderea 

condițiilor 
preliminare 

da/nu 
 

1. Deținerea titlului științific 
 

Doctor în ____________ /doctor habilitat 
în _______________________________ 
conferit în _________________________ 
                         (se indică anul conferirii) 

Diploma  nr._________   seria_________ 
Țara, instituția _____________________ 
 

 

2. Experiența didactică în 
învățământul superior de 
minimum 5 ani 

Experiența didactică de ______________  
                              (se indică nr. total de ani) 

 

 

3. Numărul total de lucrări 
științifice, didactice, de 
creație și performanțe 
sportive – minimum 20, din 
care: minimum 2 – 
publicații didactice și 
minimum 5 – publicații 
științifice 

Numărul total de lucrări științifice publicate 
______________ 
Publicații didactice __________________ 
Publicații științifice __________________ 
 

 

4. Participare în proiecte 
științifice/ educaționale/ 
artistice/ mediatice/ de 
transfer tehnologic 
(internaționale/naționale/ cu 
finanțare internă) – 
minimum 1, cu durata de 
minimum 1 an 

Numărul total al proiectelor - ____, 
inclusiv - _____ (se indică după tipuri)  

 

Notă: Descrierea rezultatelor care atestă realizarea condițiilor preliminate (de ex., datele de identificare a proiectelor -  
tema; durata (anii de realizare; tipul; cifrul etc.), poate fi efectuată fie aici (imediat după indicarea lor sau la sfârșitul 
tabelului), fie în Lista rezultatelor 
  

Candidatul la titlul științifico-didactic ____________________________  
          (semnătura) 

Președintele Comisiei de evaluare   ____________________________  
        (Numele, prenumele, semnătura) 

Data, anul  _____________________ 
 

                                                           
4
În conformitate cu pct. 2 al Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice 



Pentru titlul științifico-didactic de profesor universitar 
 

Nr 
d/o. 

Condițiile preliminare Autoevaluare 
 
 

Comisia de 
evaluare 

Corespunderea 
condițiilor 

preliminare 
da/nu 

 

1. Deținerea titlului științific (doctor, 
doctor habilitat) și a titlului 
științifico-didactic de conferențiar 
universitar 

Doctor în _________ /doctor habilitat 
în ____________________________ 
Conferit în _____________________ 
                    (se indică anul conferirii) 

Diploma  nr._________   seria_______ 
Țara, instituția ___________________ 
Conferențiar universitar ___________ 
                                       (anul conferirii) 

Atestatul nr. ____________________ 
seria______________ 
 

 

2. Experiența științifico-didactică în 
învățământul superior de 
minimum 10 ani 
 

Experiența didactică de ___________  
                            (se indică nr. total de ani) 

 

3. Numărul total de lucrări științifice, 
didactice, de creație și 
performanțe sportive – minimum 
40 (după obținerea titlului 
științifico-didactic de conferențiar 
universitar), din care: minimum 4 
– publicații didactice și  minimum 
20 – publicații științifice 

Numărul total de lucrări științifice 
publicate (după obținerea titlului 
științifico-didactic de conferențiar 
universitar)______________________ 
Publicații didactice _______________ 
Publicații științifice ________________ 
 

 

4. Participare în proiecte științifice/ 
educaționale/ artistice/ mediatice/ 
de transfer tehnologic – minimum 
2 naționale sau 1 internațional , 
cu durata de minimum un  an 
fiecare 

Numărul total al proiectelor - ____, 
inclusiv - ____ (se indică după tipuri) 
 

 

5. Pregătirea discipolilor: 2 doctori în 
știință sau 1 doctor habilitat (cu 
titluri științifice confirmate de 
Agenție) sau 5 discipoli – cu titluri 
onorifice obținute și/ sau laureați 
ai concursurilor internaționale 
(pentru domeniul Arte); 2 sportivi 
de performanță, premiați la 
Jocurile Olimpice sau la 
campionatele europene/ mondiale 
(pentru domeniul Sport) 

Numărul discipolilor pregătiți________ 
 

 

Notă: Descrierea rezultatelor care atestă realizarea condițiilor preliminate (de ex., datele de identificare a proiectelor -  
tema; durata (anii de realizare; tipul; cifrul etc.), poate fi efectuată fie aici (imediat după indicarea lor sau la sfârșitul 
tabelului), fie în Lista rezultatelor 

 
 
Candidatul la titlul științifico-didactic _____________________________  

     (semnătura) 

 
Președintele Comisie de evaluare_______________________________  

(Numele, prenumele, semnătura) 

 
 
Data, anul  _____________________ 

 



Anexa 3 
la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020 

 
Model al  

Fișei privind acumularea punctajului minim 
 

 
FIȘA  DE EVALUARE ȘI AUTOEVALUARE5 

Privind acumularea punctajului minimum pentru conferirea titlului științifico-didactic 
de___________________________ 

Dna/dl __________________________________________ 
(se indică numele și prenumele) 

Domeniul ştiinţific6 ___________________________________________ 
 

 
A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Indicatorii de performanță 

A nr.1-18 
 

 
Autoevaluare 
 Punctaj atribuit 

personal 

 
Comisia de evaluare 

Punctaj atribuit de comisie 

Din cei 18 se vor descrie doar acei indicatori la care candidatul are rezultate.  
De exemplu: Dacă candidatul are pregătite 2 cursuri universitare plasate pe platforme didactice 
(indicatorul 4), unul cu 1 coautor, iar al doilea cu 2 coautori, atunci punctajul va fi calculat în felul 
următor: 

4. Cursuri universitare plasate pe 

platforme didactice:  

Cursul 1 

Cursul 2 

 

 

30p/2=15p 

30p/3=10p 

 

Dacă candidatul are o operă de artă (muzicală, literară, dramatică etc.) adaptată la necesitățile 

procesului didactic (indicatorul 15), indiferent de numărul de  autori, se acordă 9p. 

15. Opere de artă (muzicală, literară, 

dramatică etc.) adaptate la necesitățile 

procesului didactic 

 

9p 

 

 

Total punctaj pentru activitatea 

didactică 

  

Notă:  

- Numărul rezultatelor indicate pe tipuri de indicatori este decis de către candidat;  

- Descrierea rezultatelor activității didactice poate fi efectuată fie aici, fie în Lista rezultatelor (Anexa 4). 

 

 
B. ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ, DE CREAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

 
Indicatorii de performanță 

B nr.1-15 
 

 
Autoevaluare 
Punctaj atribuit 

personal 

 
Comisia de evaluare 

Punctaj atribuit de comisie 

Din cei 15 se vor descrie doar acei indicatori la care candidatul are rezultate.  
De exemplu: dacă candidatul are un capitol într-o monografie editată în țară de minimum 5 c.a. 
(indicatorul 1), cu un coautor, atunci punctajul va fi calculat în felul următor: 

2. Capitole în monografiile de min. 5 c.a. 

recomandate spre editare de 

structuri/subdiviziuni instituționale, 

naționale sau internaționale relevante: 

30p/2=15p 
 

 

                                                           
5
Orice rezultat de performanță didactică, științifică, sportivă, de creație, precum și de recunoaștere și impact al 

activității poate fi încadrat la un singur indicator, considerat cel mai favorabil de către candidat  
6
În conformitate cu pct. 2 al Metodologiei de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice 



Dacă candidatul are un articol științific publicat într-o revistă din categoria B (indicatorul 3, 3b), împreună 
cu 3 coautori, atunci punctajul va fi calculat în felul următor: 

3. Articole științifice (min. 0,25 c.a.) în 
reviste științifice: b. Categoria B, B+  

40p/4=10p 
  

 

Dacă candidatul are lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului, cum ar fi un dicționar/ 
enciclopedie (indicatorul 7.1.), indiferent de numărul de autori, atunci se acordă 10p. 

7. Lucrări științifice cu caracter informativ, 
relevante domeniului: 1. Dicționare/ 
enciclopedii 

1=10p  

Total punctaj pentru activitatea 
științifică, de creație și performanță 

sportivă 

  

Notă:  
- Numărul rezultatelor indicate pe tipuri de indicatori este decis de către candidat; 
- Descrierea rezultatelor de activitate științifică, de creație și performanță sportivă poate fi efectuată fie aici, fie în 
Lista rezultatelor (Anexa 4). 

 
C. RECUNOAȘTERE ȘI IMPACT AL ACTIVITĂȚII 

Indicatorii de performanță 
C nr.1-5 

 
  

Autoevaluare 
Punctaj atribuit 

Personal 

Comisia de evaluare 

Punctaj atribuit de comisie 

Candidatul selectează indicatorii în conformitate cu rezultatele sale concrete, astfel încât să acumuleze 
punctajul prevăzut în Tabelul 3. Atribuirea punctajelor indicatorilor de performanță didactică, științifică, 
sportivă, de creație, precum și de recunoaștere și impact al activității. 
Din toți cei 5 indicatori, doar descriptorii 4.1-4.3. prevăd repartizarea punctajului conform numărului de 
autori. De exemplu, dacă candidatul are tehnologii sau secvențe tehnologice noi valorificate de agenți 
economici (indicatorul 4.1.), cu 5 autori, atunci punctajul se calculează conform modelului de mai jos. La 
toți ceilalți indicatori candidatul obține punctajul indicat în tabelul 3, dacă are acest rezultat, indiferent de 
caracteristicile rezultatului. 

4. Relevanță economică, socială și 
culturală: Indicatorul 1. Tehnologii, 
secvențe tehnologice, produse noi 
valorificate de agenți economici 

20p/5=4p  

Total punctaj pentru recunoaștere și 

impact al activității 

  

PUNCTAJ TOTAL:   

Notă:  
- Numărul rezultatelor indicate pe tipuri de indicatori este decis de către candidat; 

- Descrierea rezultatelor ce atestă recunoașterea și impactul activității poate fi efectuată fie aici, fie în Lista rezultatelor 
(Anexa 4). 

 
Candidatul  la titlul științifico-didactic ____________________________  
              (semnătura) 
Președintele Comisiei de evaluare________________________________  
                              (Numele, prenumele, semnătura) 
Data, anul  _____________________ 



Anexa 4 
la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020 

 
Model al  

Listei rezultatelor 
 

LISTA REZULTATELOR 

de performanță didactică, științifică și/sau 

sportivă sau de creație și de recunoaștere și impact al activității 

 

Instrucțiuni generale de completare a Listei rezultatelor: 

- Rezultatele vor fi indicate conform tipurilor și în ordinea (cu indicarea literelor A,B,C, numerelor 

respective (A.1.) și denumirii rezultatului) în baza Tabelului 3 al Regulamentului de conferire a 

titlurilor științifico-didactice în învățământul superior. 

- Se completează doar rubricile la care candidatul are rezultate; 

- Pentru fiecare rezultat se descriu elementele care îl caracterizează/ identifică; 

- Pentru publicațiile științifice, datele bibliografice se redactează în conformitate cu Standardul 

SM ISO 690:2012 informare şi documentare Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și 

citarea resurselor de informare; 

- Numărul rezultatelor descrise este decis de către candidat, în funcție de valoarea acestora 

pentru domeniul respectiv;  

- Responsabilitatea pentru veridicitatea celor expuse o poartă candidatul şi secretarul ştiinţific; 

- Semnăturile candidatului şi a secretarului ştiinţific  se aplică pe fiecare pagină a Listei 

rezultatelor. 

 

A. REZULTATE ALE ACTIVITĂȚII DIDACTICE  

La punctele 4, 7 se indică denumirea platformei, numele coautorilor, cursului și link-ul unde pot fi 

consultate. 

La punctul 16 se indică denumirea colectivului, instituției, anii de conducere, numărul 

persoanelor din cadrul colectivului etc. 

La punctul 17 se indică numele, prenumele, anul susținerii tezei/ conferirii titlului, tema tezei 

pentru fiecare doctor/ doctor habilitat îndrumat, publicarea tezei, elaborarea materialelor didactice 

în baza tezei etc. 

La punctul 18 se indică țara, instituția care a făcut invitația, anul, beneficiarii activităților 

didactice. 

 

B.  REZULTATE ALE ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE, DE CREAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

La subpunctele 8.6-8.7 se indică denumirea salonului de invenții, locul și perioada desfășurării, 

distincția obținută.  

La punctul 9 se indică denumirea operei de artă, locul prezentării acesteia, denumirea 

colectivului (după caz), alte caracteristici ai operei (în funcție de tipul ei).  

La punctele 12-15 se indică denumirea, tipul și datele proiectului (codul, finanțatorul, perioada 

etc.), calitatea de coordonator/ director/ membru. 



La punctul 10 se indică denumirea creației artistice, denumirea și tipul evenimentului în cadrul 

căruia a fost valorificată creația, locul și nivelul evenimentului. 

La subpunctele 11.1-11.3  se indică denumirea evenimentului sportiv, sportul, locul desfășurării 

competiției, performanța obținută. 

La subpunctele 11.4-11.6  se indică sportul în care s-au obținut performanțe, numele sportivilor 

pregătiți sau denumirea secției conduse/echipei naționale pregătite, nivelul performanței (titlul 

discipolilor sau categoria echipei naționale). 

 

C. RECUNOAȘTERE ȘI IMPACT AL ACTIVITĂȚII 

La punctul 2 datele prezentate trebuie să confirme recunoașterea academică a candidatului. 

La subpunctele 2.1-2.2 se indică denumirea societății profesionale, data acceptării și statutul în 

cadrul ei, datele de identificare a societății (de ex., pagina web).  

La subpunctele 2.3-2.4 se indică denumirea revistei, calitatea în care activează în cadrul ei și 

data acceptării, datele de identificare a revistei (de ex., ISSN, pagina web). 

La subpunctele 2.5-2.7 se indică denumirea manifestării științifice, calitatea în care a participat, 

locul desfășurării, datele de identificare a manifestării (de ex., pagina web). 

La subpunctul 2.8 se indică denumirea și datele de identificare a instituției care a invitat 

candidatul și perioada de aflare în instituție a candidatului. 

La subpunctele 2.9-2.11 se indică denumirea premiilor/distincțiilor, anul acordării, instituția care 

le-a acordat, datele de identificare a acestora (de ex., link la decretul de conferire). 

La subpunctul 3.3 se indică tipul activității, numele doctorandului, denumirea tezei, instituția și 

anul. 

La subpunctul 3.4 se indică denumirea comisiei/grupului, organizația care a instituit-o, datele de 

identificare a acestora (de ex., link la ordinul de constituire). 

La subpunctele 4.5-4.9 se indică tipul și denumirea activității, rolului candidatului, țara și 

perioada desfășurării, precum și date de identificare a activităților.  

La punctul 5 se indică denumirea, tipul și datele proiectului (codul, finanțatorul, perioada etc.), 

calitatea de coordonator/ director/ membru. 

 

Notă:  

- La punctele la care nu sunt specificate instrucțiuni, informația va fi prezentată în conformitate cu instrucțiunile 

generale.  

- Prezentarea informației la alegerea candidatului se bazează pe principiul corectitudinii, relevanței și responsabilității.  

 

 

 

 



Anexa 5 
la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020 

 
Model al  

Declarației de asumare a răspunderii 
 

 

DECLARAȚIE 

pe propria răspundere 

 

 

Subsemnatul/a___________________________, angajat/ă la  _____________________ 

                                                   (nume, prenume)              (instituția)                           

în funcție de ________________________________declar pe propria răspundere că informațiile  

                                         (funcția de bază) 

prezentate în Dosarul de confirmare a titlului științifico-didactic de _________________________  

                                                                                                                  (conferențiar/ profesor universitar) 

sunt veridice, iar documentele și datele prezentate în dosar sunt autentice și certifică/confirmă 

activitățile desfășurate. 

 

 

 

Data______________                                                                              Semnătura____________ 

 



 
Anexa 6 

la Ordinul nr. 11-A din 06.05.2020 
 

Model al 
Acordului privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal 

 
 

ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

Subsemnatul/a____________________________, IDNP__________________________, 

 

Buletin de identitate _________________, eliberat la ___________________, Oficiul_________,  

     (seria, numărul)                                     (data eliberării)                      (nr. oficiului) 

angajat/ă în  _________________________________ prin acest acord îmi exprim în mod expres 

                                   (denumirea instituției) 

consimţământul la prelucrarea de către colaboratorii ANACEC a datelor mele cu caracter 

personal, care sunt oferite de către mine, în legătură cu înaintarea dosarului de confirmare a 

titlului științifico-didactic de_________________________________. 

                                                 (conferențiar/ profesor universitar) 

 

 

Data______________                                                                              Semnătura____________ 

 

 


