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Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice în 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1.  Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți (în continuare Regulament) stabilește procedura și standardele minime 

pentru conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor 

universitar în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare Universitate). 

 

Art. 2. Titlurile științifico-didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar 

se conferă prin decizia Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare 

Senatul USARB) în funcție de domeniul științific, și se confirmă de către Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare ANACEC).  

 

Art. 3. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile:  

(1)  Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014; 

(2) Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259 din 

15.07.2004; 

(3) Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 325 din 18.07.2019. 

 

 

II. COMISIA DE EVALUARE 

 

Art. 4.  Pentru evaluarea la nivel instituțional a dosarului candidatului, sunt constituite 

Comisii de evaluare, aprobate de Senatul USARB.  

 

Art. 5. În cazul evaluării dosarului de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar 

universitar, se constituie o Comisie formată din 5 membri (inclusiv Președintele Comisiei), 

conferențiari universitari și / sau profesori universitari, specialiști în domeniul pentru care se 

solicită conferirea titlului științifico-didactic, care pot fi din cadrul sau din afara Universității, din 

țară sau din străinătate.  

 

Art. 6. În cazul evaluării dosarului de conferire a titlului științifico-didactic de profesor 

universitar, se constituie o Comisie formată din 5 membri (inclusiv Președintele Comisiei), din 

5 profesori universitari, specialiști în domeniul pentru care se solicită conferirea titlului 

științifico-didactic, din care cel puțin unul este din străinătate și cel puțin unul din afara 

Universității (ultimul poate fi din țară sau din străinătate).  

 

Art. 7. În cazul membrilor din străinătate se admite prezentarea avizului exhaustiv 

asupra dosarului, conținând semnătura autorului și ștampila instituției în care acesta activează. 

 

Art. 8. Limba de lucru în cadrul Comisiei de evaluare și de perfectare a actelor este 

limba română. 

 

Art. 9. Ședințele de lucru ale Comisiei de evaluare se desfășoară în sala 502, corpul V.  
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Art. 10. Se admite participarea de la distanță a membrilor Comisiei de evaluare la 

ședințele de lucru, prin conectarea online directă, în cazul imposibilității motivate de deplasare 

la Universitate. 

 
Art. 11. Asigurarea tehnică a ședințelor Comisiei de evaluare revine Direcției Tehnologii 

Informaționale. 

 

Art. 12. Activitatea membrilor Comisiei de evaluare nu este remunerată. 

 

Art. 13. Membrilor Comisiei de evaluare din afara Universității li se asigură cazare în 

hotelul Universității și li se acoperă cheltuielile de transport tur-retur în limitele Republicii 

Moldova. 

 
 

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU OBȚINEREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICO-

DIDACTICE 

 

Art. 14. Pentru obținerea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar sau profesor 

universitar, candidatul trebuie să realizeze condițiile preliminare stabilite pentru titlul respectiv și 

să însumeze punctajul minim stabilit, conform domeniului și titlului pretins, prezentate în Anexa 

1 la prezentul Regulament. 

 

Art. 15. Pentru obținerea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar, candidatul 

trebuie să întrunească următoarele condiții: 

a) să fie angajat de bază al Universității; 

b) să dețină titlul științific de doctor sau doctor habilitat; 

c) să dețină experiență didactică în învățământul superior de minimum 5 ani; 

d) să fie autor a minimum 20 de lucrări științifice, științifico-metodice, didactice, de creație si 

performanțe sportive, din care minimum 2 publicații științifico-metodice și / sau didactice 

și minimum 5 publicații științifice; 

e) să confirme participarea minimum într-un proiect științific / educațional / artistic / mediatic 

/ de transfer tehnologic (internațional / național / cu finanțare internă) cu durata de cel 

puțin un an; 

f) să cumuleze punctajul minim, corespunzător domeniului și titlului pretins conform Anexei 

1 la prezentul Regulament. 

 

Art. 16. Pentru obținerea titlului științifico-didactic de profesor universitar, candidatul 

trebuie să întrunească următoarele condiții: 

a) să fie angajat de bază al Universității; 

b) să dețină titlul științific de doctor sau doctor habilitat și titlul științifico-didactic de 

conferențiar universitar; 

c) să dețină experiență științifico-didactică în învățământul superior de minimum 10 ani;  

d) să fie autor a minimum 40 de lucrări științifice, didactice, de creație și performanțe 

sportive, din care: minimum 4 publicații didactice și minimum 20 publicații științifice. 

Lucrările vor fi realizate după obținerea titlului de conferențiar universitar, iar cele 
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minimum 20 de publicații științifice vor fi din categoria indicatorilor 1-4 litera B din Anexa 

2 la prezentul Regulament;  

e) să confirme participarea în proiecte științifice / educaționale/ artistice / mediatice / de 

transfer tehnologic – minimum 2 naționale sau 1 internațional cu durata de cel puțin un 

an; 

f) să pregătească discipoli: 2 doctori în știință sau 1 doctor habilitat (cu titluri științifice 

confirmate de ANACEC) sau 5 discipoli – cu titluri onorifice obținute și / sau laureați ai 

concursurilor internaționale (pentru domeniul Arte). În cazul tezelor de doctorat în 

cotutelă (inclusiv de postdoctorat), discipolul se consideră integral la conducătorul 

principal. Lista discipolilor va fi aprobată de către Senatul USARB în temeiul 

documentelor confirmative; 

g) să cumuleze punctajul minim, corespunzător domeniului și titlului pretins conform Anexei 

1 la prezentul Regulament. 

 

Art. 17. Punctajul minim se calculează în baza indicatorilor executați ca sumă a punctajelor 

atribuite fiecărui indicator specific în Anexa 2 la prezentul Regulament.  

 

Art. 18. Punctajul minim trebuie să însumeze obligatoriu rezultate obținute din activitatea 

didactică (litera A din Anexa 2 la prezentul Regulament), din activitatea științifică, de creație și 

performanță sportivă (litera B din Anexa 2 la prezentul Regulament) și, dacă este cazul, din 

recunoaștere și impact al activității (litera C din Anexa 2 la prezentul Regulament). 

 

IV. PROCEDURA DE CONFERIRE A TITLURILOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE 

 

Art. 19. Candidatul la concursul pentru conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar 

universitar sau de profesor universitar, depune la Cancelaria Universității dosarul de conferire 

a titlului științifico-didactic, care va cuprinde: 

a) cererea completată conform Anexei 3 de solicitare a conferirii titlului științifico-didactic de 

conferențiar universitar sau de profesor universitar; 

b) Curriculum Vitae în format Europass; 

c) copia buletinului de identitate; 

d) copia diplomei de doctor și / sau de doctor habilitat în domeniul corespunzător al științei; 

e) copiile diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz); 

f) copia atestatului de conferențiar universitar, pentru candidații la titlul științifico-didactic de 

profesor universitar; 

g) fișa de evidență a personalului științifico-didactic,  perfectată conform Anexei 4; 

h) lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice publicate, perfectată conform 

Anexei 5, semnată de Secretarul științific al Senatului USARB; 

i) adeverințe, care confirmă participarea în proiecte științifice / educaționale / artistice / 

mediatice / de transfer tehnologic (internaționale / naționale / cu finanțare internă), cu 

indicarea: duratei proiectului, funcției candidatului în proiect, perioadei de participare a 

candidatului în proiect;  

j) lista, aprobată de către Senatul USARB, a discipolilor candidatului: doctori în știință sau 

doctori habilitați (cu titluri științifice confirmate de ANACEC) sau discipoli cu titluri 

onorifice obținute și / sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru domeniul Arte). 
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În cazul tezelor de doctorat în cotutelă (inclusiv de postdoctorat), discipolul se consideră 

integral la conducătorul principal (doar pentru conferirea titlului științifico-didactic de 

profesor universitar); 

k) raport privind activitatea științifico-didactică pentru ultimii 5 ani; 

l) fișa de autoevaluare, în format scriptic și în format electronic (.pdf și .doc), perfectată 

conform Anexei 6 la prezentul Regulament, însoțită de acte confirmative; 

m) extrasele din procesele-verbale ale ședințelor catedrei de profil cu privire la analiza 

orelor publice promovate în ultimii doi ani (cel puțin 2 prelegeri); 

n) declarație privind asumarea răspunderii de către candidat perfectată conform Anexei 10; 

o) dosarul se prezintă în format scriptic (în mapă cu șină) și în format electronic (copiile 

scanate în format .pdf, în fișiere separate, se prezintă pe disc sau orice alt purtător de 

informație electronică).  

 

Art. 20. Rectorul Universității transmite dosarul șefului catedrei de profil, în cel mult 2 zile 

lucrătoare, de la data depunerii dosarului. 

 

Art. 21. Șeful catedrei de profil: 

 examinează dosarul; 

 identifică 5 membri ai Comisiei de evaluare;  

 propune candidatul la funcția de președinte al Comisiei; 

 colectează datele de contact ale membrilor-candidați; 

 colectează declarațiile fiecărui membru-candidat redactate conform Anexei 11; 

 înaintează demersul de constituire a Comisiei de evaluare Consiliului facultății, în 

termen de cel mult 30 zile calendaristice, de la data primirii dosarului. 

 

Art. 22. Consiliul facultății avizează componența Comisiei de evaluare, în termen de cel 

mult 30 zile calendaristice, de la data primirii demersului și înaintează propunerea Senatului 

USARB printr-un demers transmis Secției știință a Universității, cu anexarea extrasului din 

procesul-verbal al ședinței Consiliului facultății. 

 

Art. 23. Secția știință propune Biroului Senatului USARB includerea subiectului referitor la 

constituirea Comisiei de evaluare pe ordinea de zi a ședinței Senatului USARB. 

 

Art. 24. Senatul USARB aprobă constituirea Comisiei, în termen de cel mult 30 zile 

calendaristice, de la data recepționării demersului de către Secția știință a USARB. 

 

Art. 25. Secretarul științific al Senatului USARB transmite Secției știință a Universității 

extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei, în 

termen de cel mult 2 zile lucrătoare, de la data luării deciziei de către Senat. 

 

Art. 26. Secția Știință a USARB solicită șefului catedrei de profil datele de contact ale 

membrilor Comisiei de evaluare și dosarul candidatului. 
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Art. 27. Secția Știință a USARB, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii 

extrasului din procesul-verbal al Ședinței Senatului, informează candidatul prin e-mail cu privire 

la componența Comisiei de evaluare. 

 

Art. 28. Candidatul are dreptul, o singură data, să-și prezinte poziția cu privire la 

componența Comisiei de evaluare, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data informării 

acestuia. În cazul dezacordului motivat exprimat de candidat, Senatul USARB reexaminează 

componența Comisiei de evaluare. 

 

Art. 29. Componența Comisiei de evaluare, în baza deciziei Senatului, este aprobată prin 

Ordinul Rectorului Universității.  

 

Art. 30. Secția Știință a USARB, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii 

Ordinului, informează candidatul cu privire la componența finală a Comisiei de evaluare, prin e-

mail. 

 

Art. 31. Comisia de evaluare examinează dosarul candidatului și, după caz, solicită 

candidatului la titlul științifico-didactic originalul lucrărilor. 

 

Art. 32. Comisia de evaluare înaintează propunerea de conferire sau de respingere a 

conferirii titlului științifico-didactic în termen de cel mult 45 de zile de la emiterea Ordinului de 

constituire a Comisiei, însumând cel puțin 3 voturi pentru conferirea / respingerea titlului pretins. 

Propunerea de respingere a conferirii titlului științifico-didactic trebuie să fie motivată. 

 

Art. 33. Procesul-verbal al ședinței Comisiei de evaluare (Anexa 9), semnat de Președinte 

și Secretar, privind propunerea de conferire sau de respingere a conferirii titlului științifico-

didactic, fișele de evaluare (Anexa 7), tabelul generalizat de punctaj (Anexa 8) și dosarul 

candidatului sunt transmise Secției știință a USARB, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de 

la ședința de exprimare a votului. 

 
Art. 34. Secția știință a USARB propune Biroului Senatului includerea subiectului referitor 

la conferirea titlului științifico-didactic, în vederea adoptării deciziei de către Senatul USARB, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la transmiterea dosarului de către Președintele Comisiei 

de evaluare. 

 

Art. 35. Președintele Comisiei de evaluare prezintă Senatului USARB subiectul privind 

rezultatele evaluării dosarului depus de candidatul la conferirea titlului științifico-didactic. 

 

Art. 36. Decizia Senatului USARB cu privire la conferirea titlului științifico-didactic de 

conferențiar universitar / profesor universitar se consideră adoptată, dacă la ședință au 

participat cel puțin 2/3 din componența acestuia și se consideră favorabilă dacă cel puțin 2/3 din 

cei prezenți, prin vot secret, au votat pentru conferirea titlului pretins. 
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Art. 37. Decizia Senatului USARB cu privire la conferirea / respingerea conferirii titlului 

științifico-didactic este comunicată candidatului, prin e-mail, de către Secretarul științific al 

Senatului USARB în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei. 

 

Art. 38. Secția Știință a USARB, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptarea 

de către Senat a deciziei de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar sau 

de profesor universitar, depune dosarul candidatului la ANACEC, însoțit de demersul 

Senatului, în vederea confirmării titlului științifico-didactic. 

 

Art. 39. Procesul de confirmare a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar /  

profesor universitar se desfășoară în conformitate cu metodologia elaborată de către ANACEC 

și aprobată de către Guvern, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

 

Art. 40. ANACEC, în termen de cel mult 3 luni de la recepționarea dosarului candidatului 

la titlul științifico-didactic, confirmă sau respinge motivat decizia Senatului USARB de conferire 

a titlului științifico-didactic. 

 

Art. 41. Decizia Senatului USARB de conferire a titlului științifico-didactic poate fi respinsă 

în condițiile în care se constată derogări de la cadrul normativ, inclusiv de la Regulamentul 

Universității de conferire a titlurilor științifico-didactice. În acest caz, procesul de conferire a 

titlului științifico-didactic poate fi inițiat minimum peste un an de la data adoptării deciziei 

ANACEC. 

 

Art. 42. Decizia ANACEC privind confirmarea titlurilor științifico-didactice se transmite, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în vederea eliberării atestatului de conferențiar 

universitar / profesor universitar. 

 

Art. 43. Atestatele de conferențiar universitar / profesor universitar se eliberează de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru a fi 

înmânate persoanelor care au obținut titlul științifico-didactic. 

 

Art. 44. Atestatele de conferire a titlurilor științifico-didactice au termen de valabilitate 

nelimitat și permit deținătorului participarea la concursurile de ocupare a funcției de 

conferențiar universitar / profesor universitar în instituțiile de învățământ superior. 

 
 

V. PROCEDURA DE CONTESTARE A DECIZIEI SENATULUI USARB 

 

Art. 45. La nivel de Universitate, prin Ordinul Rectorului, cu avizul favorabil al Senatului 

USARB, este desemnată Comisia de examinare a contestațiilor, formată din 5 membri, inclusiv 

Președintele Comisiei. 

 

Art. 46.  Mandatul de activitate al membrului Comisiei de examinare a contestațiilor este 

de 5 ani. În calitate de membru al Comisiei de examinare a contestațiilor poate fi desemnată 
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persoana care deține titlul științifico-didactic de conferențiar universitar sau de profesor 

universitar. 

 
Art. 47. Candidatul are dreptul să conteste decizia Senatului USARB în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare de la data informării acestuia, depunând contestația pe numele Rectorului 

Universității în Cancelaria USARB. În contestație se indică pretențiile candidatului, 

circumstanțele de fapt și de drept, toate probele pe care își întemeiază contestația. 

 

Art. 48. Comisia de examinare a contestației, în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice examinează contestația depusă. 

 
Art. 49. Președintele Comisiei de examinare a contestației prezintă subiectul privind 

rezultatele examinării contestației Senatului USARB în ședința ordinară a Senatului imediat 

următoare expirării termenului prescris. 

 

Art. 50. În urma examinării raportului Președintelui Comisiei de examinare a contestației, 

Senatul USARB, prin vot deschis, votează menținerea / anularea deciziei inițiale. Ședința 

Senatului se consideră deliberativă dacă la ea au participat cel puțin 2/3 din componența 

acestuia și decizia se consideră adoptată cu votul a cel puțin 2/3 din cei prezenți. 

 

Art. 51. Dacă decizia inițială a Senatului USARB a fost anulată, atunci Senatul se 

pronunță cu privire la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar / profesor 

universitar. Decizia se consideră adoptată, dacă la ședință au participat cel puțin 2/3 din 

componența acestuia și se consideră favorabilă dacă cel puțin 2/3 din cei prezenți, prin vot 

secret, au votat pentru conferirea titlului pretins. 

 

Art. 52. Decizia Senatului USARB adoptată în urma examinării contestației este definitivă. 

 
Art. 53. Candidatul respins are dreptul să depună dosarul pentru conferirea titlului 

științifico-didactic peste un an de la data adoptării deciziei definitive a Senatului USARB.   

 

 

VI. RETRAGEREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE DE CONFERENȚIAR 

UNIVERSITAR ȘI DE PROFESOR UNIVERSITAR 

 

Art. 54. Titlul științifico-didactic de conferențiar universitar / profesor universitar este retras 

de către Senatul USARB, în cazul în care au fost constatate abateri grave de la Codul de etică 

și deontologie profesională a cercetătorilor și cadrelor universitare. În acest caz, ANACEC 

anulează, în termen de 5 zile de la notificare, decizia de confirmare a titlului științifico-didactic, 

iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anulează atestatul. 

 

Art. 55. ANACEC retrage confirmarea titlului științifico-didactic dacă: 

a) a fost retras titlul științific de doctor – în cazul conferențiarilor universitari, și de doctor / 

doctor habilitat – în cazul profesorilor universitari; 

b) au parvenit și s-au adeverit sesizările privind falsurile în dosarul de conferire a 

titlului științifico-didactic, care duc, pe cale de consecință, la neîndeplinirea 
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Standardelor minime pentru conferirea titlului științifico-didactic respectiv; 

c) au fost constatate abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică (plagiat, 

confecționare sau falsificare de date). 

 

Art. 56. În cazurile menționate în Art. 52, ANACEC anulează decizia de confirmare a 

titlului științifico-didactic și informează Senatul USARB, care urmează să retragă titlul științifico-

didactic, precum și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care urmează să anuleze atestatul. 

 

 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 57. În caz de respingere de către ANACEC a deciziilor de conferire sau de retragere 

de către Senatul USARB a titlurilor științifico-didactice pe motiv de abateri grave de la buna 

conduită în cercetarea științifică și activitatea didactică (plagiat, confecționare sau falsificare de 

date), responsabilii de comiterea sau tolerarea lor sunt sancționați în conformitate cu cadrul 

normativ instituțional și național. 

Art. 58. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul USARB. 

Art. 59. Prevederile prezentului regulament pot fi completate sau modificate numai prin 

hotărârea Senatului USARB. 
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ANEXE 

la Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice 

în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

 

ANEXA 1. 

PUNCTAJE MINIME  

conform domeniilor fundamentale ale științei, culturii și tehnicii  

pentru conferirea titlului științifico-didactic 

 de conferențiar / profesor universitar 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul fundamental al 

științei, culturii și tehnicii 

Punctaj minim 

Conferențiar universitar Profesor universitar 

1. Educație 250 de puncte 500 de puncte 

2. Arte și științe umaniste 

300 de puncte (Arte) 

350 de puncte (Științe 

umaniste) 

600 de puncte (Arte) 

700 de puncte (Științe 

umaniste) 

3. 
Științe sociale, jurnalism și 

relații publice 
350 de puncte 700 de puncte 

4. Business, administrare și drept 300 de puncte 600 de puncte 

5. 
Științe ale naturii, matematică 

și statistică 
250 de puncte 500 de puncte 

6. 
Tehnologii ale informației și 

comunicațiilor 
250 de puncte 500 de puncte 

7. 

Inginerie, tehnologii de 

prelucrare, arhitectură și 

construcții 

200 de puncte 400 de puncte 

8. 

Științe agricole, silvicultură, 

piscicultură și medicină 

veterinară 

250 de puncte 500 de puncte 

9. Sănătate 200 de puncte 400 de puncte 

10. Servicii 300 de puncte 600 de puncte 
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ANEXA 2. 

ATRIBUIREA PUNCTAJELOR 

indicatorilor de performanță didactică, științifică, sportivă, de creație, precum și de 

recunoaștere și impact al activității  

 

1. 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. 

A. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Notă: Indicatorii de performanță didactică nr.1-14 vor fi aprobați în modul stabilit de Universitate, iar 

indicatorii nr.1-3, 5 și 6 vor avea obligatoriu și un număr de identificare ISBN sau parafă de secretizare, în 

cazul lucrărilor de uz special și de uz intern secretizate. 

Nr. Indicatori Punctaj per unitate 

1. 

Manuale  

1. Editate în străinătate 50 p./nr. de autori 

2. Editate în țară 40 p./nr. de autori 

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

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

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

5. 
Ghiduri/ indicații/ îndrumări/ recomandări/ agende și caiete 

detaliate de practică/ ale studentului medicinist sau farmacist etc. 
25 p./nr. de autori 

6. Culegeri de probleme/ teste/ spețe/ caiete de lucrări 20 p./nr. de autori 

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

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

9. Hărți 10 p./nr. de autori 

10. Atlase 25 p./nr. de autori 

11. Dicționare/glosare metodologice 25 p./nr. de autori 

12. Protocoale clinice naționale, aprobate de ministerul de resort 30 p./nr. de autori 

13. Standarde medicale, aprobate de ministerul de resort 30 p./nr. de autori 

14. 

Înregistrări audio/ video ale lucrărilor muzicale, teatrale și 

coregrafice de referință, ale intervențiilor medicale, ale 

experimentelor, ale dispozitivelor și sistemelor realizate și utilizate 

în procesul didactic 

10 p. 

15. 
Opere de artă (muzicală, literară, dramatică etc.) adaptate la 

necesitățile procesului didactic 
9 p. 

16. Conducător artistic al unui colectiv de creație studențesc:  
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1. Până la 25 de persoane 10 p. 

2. Până la 50 de persoane 15 p. 

3. Peste 50 de persoane 20 p. 

17. 

Conducător de teză de doctorat susținută (se punctează doar 

poziția de conducător principal în cazul tezei de doctor și de 

consultant științific în cazul tezei de doctor habilitat) 

5 p. 

(pot fi acumulate 

max. 

25 p.) 

18. 
Cadru didactic invitat la o instituție peste hotare în scopul 

desfășurării de activități didactice 
10 p. 

 

B. ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ, DE CREAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

Notă: Indicatorii nr. 1 și 6 vor avea obligatoriu un număr de identificare ISBN sau parafă de secretizare în 

cazul lucrărilor de uz special și de uz intern secretizate. 

Abrevieri utilizate: „c.a.” = coli de autor; „FI” = factorul de impact al revistei științifice 

1. 

Monografii (min. 5 c.a.), recomandate spre editare de 

structuri/subdiviziuni instituționale, naționale sau internaționale 

relevante: 

 

1. Editate în străinătate 50 p./nr. de autori 

2. Editate în țară 40 p./nr. de autori 

2. 

Capitole în monografiile de min. 5 c.a. recomandate spre editare 

de structuri/subdiviziuni instituționale, naționale sau internaționale 

relevante: 

 

1. Editate în străinătate 40 p./nr. de autori 

2. Editate în țară 30 p./nr. de autori 

3. 

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

1. Internaționale (cotate ISI, BDI) 
50 p. x (1+FI)/nr. de 

autori 

2. Internaționale, recenzate 40 p./nr. de autori 

3. Naționale (din Registrul național al revistelor de profil):  

a. Categoria A 50 p./nr. de autori 

b. Categoria B, B+ 40 p./nr. de autori 

c. Categoria C 30 p./nr. de autori 

d. Aflate în proces de acreditare 20 p./nr. de autori 

4. 

Articole în culegeri științifice (min. 0,25 c.a.):  

1. Editate în străinătate 40 p./nr. de autori 

2. Editate în țară 30 p./nr. de autori 

5. 

Articole în culegeri ale conferințelor științifice (min. 0,25 c.a.):  

1. Internaționale 30 p./nr. de autori 

2. Naționale, cu participare internațională 25 p./nr. de autori 

3. Naționale 20 p./nr. de autori 

6. 

Teze la conferințe/foruri științifice (mai puțin de 0,25 c.a.):  

1. Internaționale 3 p. 

2. Naționale, cu participare internațională 2 p. 
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3. Naționale 1 p. 

7. 

Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului:  

1.  Dicționare/enciclopedii 10 p. 

2. Albume/cărți de popularizare a științei, a sportului, a 

creației artistice 
7 p. 

3. Studii/sondaje 5 p. 

8. 

Obiecte de proprietate intelectuală / de creație / de 

performanță sportivă, relevante domeniului: 
 

1. Brevete/patente internaționale 30 p./nr. de autori 

2. Brevete/patente naționale 20 p./nr. de autori 

3. Certificate de înregistrare cu drept de proprietate 

intelectuală 
20 p./nr. de autori 

4. Regulamente tehnologice de producere a medicamentelor 30 p./nr. de autori 

5. Monografii farmacopeice 30 p./nr. de autori 

6. Distincții la saloane de invenții internaționale  

a. De aur 6 p./nr. de autori 

b. De argint 5 p./nr. de autori 

c. De bronz 4 p./nr. de autori 

d. Mențiune 3 p./nr. de autori 

7. Distincții la saloane de invenții naționale:  

a. De aur 4 p./nr. de autori 

b. De argint 3 p./nr. de autori 

c. De bronz 2 p./nr. de autori 

d. Mențiune 1 p./nr. de autori 

9. 

Opere de creație (doar pentru domeniul Arte):  

1. Lucrări de creație originale, de formă amplă, prezentate în 

fața publicului: 
 

a. La nivel internațional 50 p. 

b. La nivel național 40 p. 

2. Recitaluri, concerte și manifestări/spectacole muzicale/ 

teatrale (cu durata minimă de 45 de minute) susținute în 

calitate de solist, interpretare vocală/solist interpretare 

instrumentală/dirijor/regizor/actor (titulari): 

 

a. La nivel internațional 40 p. 

b. La nivel național 30 p. 

3. Maestru de concert sau membru al unui colectiv cameral 

(duet, trio, cvartet, cvintet etc.) într-o evoluție de min. 20 de 

minute: 

 

a. Evoluție cu durata de până la 45 de minute 15 p. 

b. Evoluție cu durata mai mare de 45 de minute 20 p. 

4. Transcripții, aranjamente ale lucrărilor muzicale, 

dramatizări ale unor opere literare 

Câte 15 p. pentru 

fiecare c.a., după 

schema: 
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a. Lucrări de până la 1 c.a. 15 p. 

b. Lucrări între 1 și 2 c.a. 30 p. 

c. Lucrări între 2 și 3 c.a. 45 p. 

d. Etc.  

5. Traduceri literare cu aparat critic (note sau comentarii): 

Câte 20 p. pentru 

fiecare c.a. după 

schema: 

a. Lucrări de până la 1 c.a. 20 p. 

b. Lucrări între 1 și 2 c.a. 40 p. 

c. Lucrări între 2 și 3 c.a. 60 p. 

d. Etc.  

6. Actor, dansator sau membru al unui colectiv de creație de 

teatru/film/balet/dans (într-o evoluție de min. 30 de minute): 
 

a. Evoluție cu durata de până la 60 de minute 15 p. 

b. Evoluție cu durata mai mare de 60 de minute 20 p. 

10. 

Creații artistice valorificate (doar pentru domeniul Arte):  

1. Înregistrări în fondul Radio, TV, fondul de cinematografie, 

în muzee, pe CD/DVD, în repertoriul instituțiilor teatral-

concertistice a creațiilor 

muzicale/teatrale/coregrafice/cinematografice/de arte 

plastice/decorative și design 

 

a. Peste hotare 5 p. 

b. În țară 4 p. 

2. Turnee artistice din străinătate, în cadrul festivalurilor/ 

concursurilor 
6 p. 

3.  Participări cu creație proprie la festivaluri de muzică/arte 

plastice/decorative/design/dans/teatru/film 

6 

6 p. 

4 . Expoziții personale de arte plastice, decorative și design 30 p. 

5.  Participări cu lucrări proprii în cadrul unor expoziții de grup 

de arte plastice, decorative și design 
10 p. 

6. Participări la pregătirea lucrărilor de creație ale 

studenților/colectivelor studențești ce au obținut rezultate 

remarcabile: 

 

a. La nivel internațional 5 p. 

b. La nivel național 4 p. 

c. La nivel local 3 p. 

11. 
Coordonator / director de proiect științific / de creație, internațional / 

bilateral, obținut prin concurs 
20 p. 

12. 
Membru al echipei de implementare a proiectului științific / de 

creație, internațional / bilateral, obținut prin concurs 
10 p. 

13. 
Coordonator / director de proiect științific / de creație, național, 

obținut prin concurs 
15 p. 

14. 
Membru al echipei de implementare a proiectului științific / de 

creație, național, obținut prin concurs 
5 p. 
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C. RECUNOAȘTERE ȘI IMPACT AL ACTIVITĂȚII 

 

Notă: Din Punctajul minim prevăzut pentru fiecare domeniu fundamental al științei, culturii și tehnicii 

(Anexa 1), în baza indicatorilor de la Recunoașterea și impactul activității pot fi considerate maximum: 50 

de puncte – pentru candidații la titlul de conferențiar universitar; 100 de puncte – pentru candidații la titlul 

de profesor universitar. 

1. 

Citări în reviste din bazele de date internaționale:  

1. Citări în Web of Science și Scopus 1 p. x nr. de citări 

2. Indicele Hirsh din Web of Science sau Scopus 10 p. x indicele Hirsh 

2. 

Recunoaștere academică  

1. Membru în societăți profesionale internaționale 5 p. 

2. Membru în societăți profesionale naționale 3 p. 

3. Activitate de redacție desfășurată în străinătate, în calitate 

de: 
 

a. Redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar științific 

al revistelor științifice de profil acreditate 
10 p. 

b. Membru al redacțiilor revistelor științifice de profil 

acreditate 
8 p. 

c. Redactor (coordonator) de monografii/culegeri de 

articole/ghiduri 
6 p. 

4. Activitate de redacție desfășurată în țară, în calitate de:  

a. Redactor-șef, redactor-șef adjunct, secretar științific 

al revistelor științifice de profil acreditate 
8 p. 

b. Membru al redacțiilor revistelor științifice de profil 

acreditate 
6 p. 

c. Redactor (coordonator) de monografii/culegeri de 

articole/ghiduri 
4 p. 

5. Președinte al Comitetului științific/de organizare/de program 

în cadrul conferințelor: 
 

a. Internaționale 10 p. 

b. Naționale, cu participare internațională 8 p. 

c. Naționale 6 p. 

6. Membru al Comitetului științific/de organizare/de program în 

cadrul conferințelor: 
 

a. Internaționale 5 p. 

b. Naționale, cu participare internațională 4 p. 

c. Naționale 3 p. 

7. Raportor invitat (keynote speaker) în cadrul unor manifestări 

științifice: 
 

a. Internaționale 10 p. 

b. Naționale, cu participare internațională 8 p. 

c. Naționale 6 p. 

8. Profesor invitat pentru activitate de cercetare în cadrul 

universităților sau instituțiilor de cercetare din străinătate 

10 p. pentru o 

invitație 
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9. Premii în domeniul științei, educației, sportului, creației, 

inovării și transferului tehnologic etc. (relevante domeniului): 
 

a. Internaționale 10 p. 

b. Naționale 5 p. 

10. Premii/distincții/mențiuni (relevante domeniului)  oferite de  

asociații profesionale: 
 

a. Internaționale 10 p. 

b. Naționale 5 p. 

11. Distincții de Stat/titluri onorifice obținute pentru succese în  

domeniul profesional 

10 p. 

Se va lua în calcul 

doar cea mai înaltă 

distincție/cel mai 

înalt titlu onorific 

obținut 

3. 

Evaluare a cercetării și învățământului  

1. Recenzii ale: 

Pot fi acumulate 

maximum 30 p., 

după formula: 

a+b+c = max. 30 p. 

a. Monografiilor/ manualelor/ culegerilor științifice/ 

ghidurilor metodice 

4 p. 

 

b. Articolelor științifice în reviste internaționale/naționale 

acreditate 
5 p. / 1 p. 

c. Lucrărilor în culegeri ale manifestărilor științifice 

internaționale/naționale, cu participare internațională/ 

națională 

1 p. 

2. Expertize (în vederea acordării finanțării) ale proiectelor 

științifice/de creație: 

Pot fi acumulate 

maximum 30 p., 

după formula: 

a+b=max. 30 p. 

a. Internaționale 5 p. 

b. Naționale 3 p. 

3. Activitate în comisii de doctorat, consilii științifice 

specializate, seminare științifice de profil; referent oficial la 

tezele de doctorat 

5 p. 

Pot fi acumulate 

max. 

20 p. 

4. Expert/ membru în comisii și grupuri instituite de autorități 

publice, organizații de profil recunoscute în domeniu etc. 

3 p. x nr. de 

comisii/grupuri 

4. 

 

Relevanță economică, socială și culturală  

1. Tehnologii, secvențe tehnologice, produse noi valorificate 

de agenți economici 
20 p./nr de autori 

2. Mostre de mașini, echipamente, dispozitive funcționale 

elaborate/noi soiuri/hibrizi de plante, rase de animale și 

păsări omologate/metode de diagnostic, tratament, analiză 

20 p./nr. de autori 
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etc. elaborate 

3. Pachete și instrumente software pentru dezvoltare 

instituțională/cu impact socioeconomic 
20 p./nr. de autori 

4. Participări în emisiuni media consacrate științei și 

educației, inovării și transferului tehnologic 

1 p. 

Pot fi acumulate 

max. 

20 p. 

5. Participări la organizarea olimpiadelor și concursurilor/ 

workshopurilor, școlilor/taberelor de vară, atelierelor de 

creație, master classurilor (relevante domeniului): 

 

a. Internaționale 5 p. 

b. Regionale 4 p. 

c. Naționale 3 p. 

6. Curator de expoziții relevante domeniului:  

a. Internaționale 7 p. 

b. Regionale 6 p. 

c. Naționale 5 p. 

7. Director/ organizator/ coordonator de departament al 

festivalurilor relevante domeniului: 
 

a. Internaționale 7 p. 

b. Regionale 6 p. 

c. Naționale 5 p. 

8. Organizator al activităților sportive (pentru domeniul 

Sport): 
 

a. La nivel internațional 7 p. 

b. La nivel regional 6 p. 

c. La nivel național 5 p. 

9. Participări în calitate de membru al juriului, expert sau 

critic în domeniu la festivaluri/ competiții/ concursuri: 
 

a. Internaționale 7 p. 

b. Naționale 5 p. 

5. 

Management/ participări în proiecte (altele decât cele de 

cercetare) 
 

1. Participări în cadrul proiectelor internaționale sau 

bilaterale, în calitate de: 
 

a. Coordonator (director) 20 p. 

b. Membru (executor) 10 p. 

2. Participări în cadrul proiectelor naționale în calitate de:  

a. Coordonator (director) 15 p. 

b. Membru (executor) 5 p. 
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ANEXA 3. 

Cerere de conferire a titlului științifico-didactic 

 

 

Rectorului 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 

dr., conf. univ., Natalia GAȘIȚOI 

 

 

 

 

 

Stimată Doamnă Rector, 

 

Subsemnatul (a) ______________________________________________________________, 

doctor/ doctor habilitat în ________________________________, angajat în calitate de 

____________________________________ la Catedra de ____________________________ 

din cadrul Facultății de ______________________________________, solicit permisiunea 

Dumneavoastră, în vederea inițierii procedurii de evaluare a dosarului pentru conferirea titlului 

științifico-didactic de ______________________________________________________ în 

domeniul __________________________________________________________________ 

Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal incluse în dosar și ca toate 

notificările în cadrul procedurii de conferire a titlului științifico-didactic să fie expediate pe poșta 

electronică: ________________________ 

 

La cerere se anexează dosarul de conferire a titlului științifico-didactic de__________________ 

 

 

 

 

 

Data:________________            Semnătura:______________ 
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ANEXA 4. 

FIŞA DE EVIDENŢĂ A PERSONALULUI ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC 

(pentru candidații la titlurile de profesor și conferențiar universitar) 
 

1a. Numele  ______________________________ 1b. Prenumele _________________________ 

1c. Patronimicul___________________________  1d. Genul _____________________________ 

1e. Data naşterii (dd/mm/yyyy)________________ 1f. Cetăţenia___________________________ 

 

2.  Locul de muncă de bază (la data completării) 

2a. Instituţia____________________________________________________________________ 

2b. Funcţia_____________________________________________________________________ 

2c.  Telefon serviciu ______________________________2d.  e-mail_______________________ 

 

3a. Titlul ştiinţific deţinut:  

 

3b. Domeniul ştiinţei: ____________________________________________________________ 

3c.  Cifrul şi denumirea specialităţii  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3d. Seria şi numărul diplomei  _____________________3e. Data eliberării  ________________ 

4a. Titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic deţinut 

 

lector universitar  conferenţiar universitar interimar  profesor universitar interimar  

 

conferențiar universitar  conferenţiar cercetător  profesor cercetător  

 

4b.  Cifrul şi denumirea specialităţii _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4c. Seria şi numărul atestatului ___________________4d. Data eliberării ___________________ 

 

5a. Numărul de doctoranzi pregătiţi__________________________________________________ 

5b. Titlul onorific deţinut (pentru candidații din domeniul culturii, artelor, sportului): 

______________________________________________________________________________ 

                                                            

5c. Numărul de discipoli cu titluri onorifice, laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale 

sau sportivi de performanţă pregătiţi:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5d. Numărul total al lucrărilor ştiinţifice publicate _____________________________________ 

6a. Titlul ştiinţifico-didactic la care pretinde:  

profesor universitar  conferenţiar universitar  

 

6b.  Cifrul şi denumirea profilului _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7a. Data completării ______________________  7b. Semnătura candidatului _________________ 

Doctor       Doctor habilitat  
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ANEXA 5. 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE, ȘTIINȚIFICO-METODICE ȘI DIDACTICE  

 

ale dlui / dnei Prenume NUME,  

                           titlul științific, funcția la Catedra de ____________________, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

Lucrări științifice 

1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific / senatul instituţiei acreditate la 

profilul respectiv) 

 1.1. monografii monoautor 

 1.2. monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale) 

 

2. Articole  în reviste ştiinţifice  

 2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS 

 2.2. în reviste din străinătate recunoscute 

 2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

 

3. Articole  în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

3.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare naţională 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

3.5. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

3.6. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

 

4. Teze în culegeri ştiinţifice 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)  

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) 

3.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare naţională 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale 

3.5. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate peste hotare 

3.6. în alte culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova 

Notă: vor fi considerate teze şi nu articole materialele care au un volum de până la 3 pagini 

 

5. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 

5.1. cărţi (cu caracter informativ) 

5.2. enciclopedii, dicţionare 

5.3. atlase, hărţi, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

 

6. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de 

invenţii 
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Lucrări științifico-metodice și didactice  

(aprobate şi publicate în ordinea stabilită) 

8. Manuale 

8.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 

8.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific / senatul 

instituţiei) 

 

9. Ghiduri metodice / metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii) 

 

10. Note de curs / Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii) 

 

11. Indicaţii/  îndrumări metodice (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, privind 

elaborarea tezelor de an,  licenţă, masterat), aprobate de consiliile metodice, consiliul facultăţii 

 

12. Protocoale clinice (aprobate de ministerul de resort) 

 

 

13. Compendii (aprobate de comisiile metodice, consiliul facultăţii, consiliul ştiinţific /senatul 

instituţiei) 

 

 

14. Alte materiale didactice (hărţi, atlase, tabele murale, planşe, filme didactice, culegeri de 

texte comentate, culegeri de teste, softuri didactice, caiete de lucrări), aprobate de comisiile 

metodice, consiliul facultăţii pentru învăţământul universitar  şi de ministerul de resort pentru 

învăţământul preuniversitar 

 

AUTOR:      
dr., conf. univ. Prenume NUME        __________________ 

                                                                             
Secretarul ştiinţific al Senatului  
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
dr., conf. univ. Prenume NUME              __________________ 
 
Ştampila, data 

 

Notă explicativă: 

1. Responsabilitatea pentru  veridicitatea listei o poartă autorul şi secretarul ştiinţific.  

2. Semnăturile  autorului, secretarului științific şi ştampila se aplică pe fiecare pagină a listei. 

3. Publicaţiile pot fi şi în variantă electronică, însă obligatoriu trebuie să fie aprobate în ordinea 

stabilită. 
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ANEXA 6. 

 

FIȘA DE AUTOEVALUARE 

 

a indicatorilor de performanță didactică, științifică, sportivă, de creație, precum și de 

recunoaștere și impact al activității candidatului  

 

la titlul științifico-didactic de_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Prenume NUME 

 

 

 
A. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Nr. Indicatori Punctaj per unitate 
Punctaj completat 
de către candidat 

    

    

    

Total compartimentul A.   

 

B.  ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ, DE CREAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

    

    

    

Total compartimentul B.  

 

C. RECUNOAȘTERE ȘI IMPACT AL ACTIVITĂȚII 

    

    

    

Total compartimentul C.  

PUNCTAJ TOTAL  

 

 

 
Notă: Fișa de autoevaluare se completează conform indicatorilor prezentați în Anexa 2 a 

prezentului Regulament, cu indicarea expresă a indicatorului pentru fiecare performanță. 
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ANEXA 7. 

 

FIȘA DE EVALUARE 

 

a indicatorilor de performanță didactică, științifică, sportivă, de creație, precum și de 

recunoaștere și impact al activității candidatului  

 

la titlul științifico-didactic de_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Prenume NUME 

 

 

 
B. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Nr. Indicatori Punctaj per unitate 

Punctaj completat 
de către membrul 

Comisiei de 
evaluare 

    

    

    

Total compartimentul A.   

 

B.  ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ, DE CREAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ 

    

    

    

Total compartimentul B.  

 

C. RECUNOAȘTERE ȘI IMPACT AL ACTIVITĂȚII 

    

    

    

Total compartimentul C.  

PUNCTAJ TOTAL  

 

 

 

 
Membrul  
Comisiei de evaluare  

 

semnătura 

Prenume NUME,  
titlul științifico-didactic 

 
 

 
Notă: Fișa de evaluare se completează de fiecare membru al Comisiei de evaluare, conform 

indicatorilor prezentați în Anexa 2 a prezentului Regulament. 
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ANEXA 8. 

 

 

COMISIA DE EVALUARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC  
 

Tabel generalizat de înregistrare a punctajului privind 

indicatorii de performanță didactică, științifică, sportivă, de creație, precum și de recunoaștere și 

impact al activității candidatului la titlul științifico-didactic 

de_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Prenume NUME 

 

Nr. 

d./o. 

Numele, prenumele membrului 

Comisiei de evaluare 

Titlul  

științifico-didactic 

Punctajul 

acordat 

Punctajul 

mediu 

1.    

 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 
Președintele 
Comisiei de evaluare  

 

semnătura 

Prenume NUME,  
titlul științifico-didactic 
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ANEXA 9. 

 
 

 
Procesul-verbal nr.____ 

din _________________ 

al ședinței Comisiei de evaluare a dosarului (lor)  

pentru conferirea titlului științifico-didactic de __________________________ 

 
 
 
Au fost prezenţi: 
.............................. 
.............................. 
.............................. 

 
 

S-a discutat: 
1. .............................. 
2. .............................. 
3. .............................. 

 
 
Rezultatele votării: pro – ....., contra – ....., s-au abținut - ..... 
 
S-a decis: .................... 

 

 

 

 

Președintele 
Comisiei de evaluare  

 

semnătura 

Prenume NUME,  
titlul științifico-didactic 

 
Secretarul 
Comisiei de evaluare 

 
 

semnătura 

 
Prenume NUME,  

titlul științifico-didactic 
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ANEXA 10. 

 

 

 

 
 

Declarația privind asumarea răspunderii 
 

 
Subsemnat (ul/a) ___________________________________________, declar pe proprie 

răspundere că materialele prezentate în dosarul pentru conferirea titlului științifico-didactic de 

_______________________________ sunt rezultatul propriilor cercetări și performanțe 

didactice, științifice, sportive, de creație.  

Conștientizez că, în caz de depistare a falsurilor în dosarul de conferire a titlului științifico-

didactic, urmează să suport consecințele în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

Data: ___________________         Semnătura: ____________________ 
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 ANEXA 11. 

 

 

 

 
Declarație 

 
 

Subsemnat (ul/a) ___________________________________________, doctor / doctor habilitat 

în ___________________________, conferențiar universitar/ profesor universitar la Catedra/ 

Departamentul ________________________________ din cadrul Facultății de 

__________________________ a Universității ____________________________ accept 

calitatea de membru al Comisiei de evaluare pentru conferirea titlului științifico-didactic de 

_________________________ în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

Declar pe proprie răspundere că, voi păstra confidențialitatea și nu voi divulga informații privind 

activitatea Comisiei de evaluare, precum și date cu caracter personal prezentate în dosarul 

pentru conferirea titlului științifico-didactic. 

Conștientizez că, în caz de încălcare a prezentei declarații, urmează să suport consecințele în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

Data: ___________________         Semnătura: ____________________ 

 

 

Notă: La declarație se anexează: 

1. copia buletinului de identitate; 

2. copia diplomei de doctor și / sau de doctor habilitat în domeniul corespunzător al științei; 

3. copia atestatului de conferențiar universitar / profesor universitar; 

4. certificatul de la locul de muncă, după caz. 
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ANEXA 12. 

Coperta și reversul copertei dosarului pentru conferirea titlurilor științifico-didactice  

 
A. Coperta 

 
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI 

 

 

 

 

DOSAR nr.____ 

de conferire a titlului științifico-didactic de ______________________ 

 

 

 

PRETENDENT  Prenume NUME 

PROFILUL  Denumirea profilului 

 

 
 

Bălți, 20____ 

 

B. Reversul copertei 
 

Lista actelor incluse în 
dosarul pentru conferirea titlului științifico-didactic de _______________________ 

 

Nr. 
d./o. 

Denumirea actului volum filele 

1.   
  

2.   
  

3.   
  

 
 

Prenume NUME             ___________________ 
                    semnătura 
 
Telefon: _________ 
E-mail:___________ 
 

Notă: Se vor enumera și include în dosar actele în ordinea prezentată în art.18 lit. b-o din prezentul 
Regulament. 
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ANEXA 13. 

Modelul scrisorii de informare privind componența Comisiei de evaluare 

 

nr._______________                         din _______________ 

 

Stimate Domn / Doamnă ____________________________ 

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-

didactice în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobat prin Hotărârea Senatului 

USARB (proces-verbal nr. _____ din __________) și Deciziei  Senatului USARB, aprobate prin 

procesul-verbal nr.____ din __________,Vă informăm cu privire la aprobarea componenței 

Comisiei de evaluare a dosarului privind conferirea titlului științifico-didactic de 

_______________________, după cum urmează: 

 

Președintele Comisiei _______________________ 

Membrii Comisiei: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3.  _______________________ 

4. _______________________ 

 

În temeiul art. 28 din Regulament, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

informării, aveți dreptul, o singură dată, să Vă exprimați dezacordul motivat privind componența 

Comisiei de evaluare. 

 

 

Prorector pentru activitatea 

științifică și relații internaționale 

_____________________ 

semnătura 

Prenume NUME,  

titlul științifico-didactic 
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ANEXA 14. 

Modelul scrisorii de informare privind  

Decizia Senatului USARB de conferire / respingere a conferirii titlului științifico-didactic 

 

nr._______________                  din _______________ 

 

Stimate Domn / Doamnă ____________________________ 

 

În conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-

didactice în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobat prin Hotărârea Senatului 

USARB (proces-verbal nr. _____ din __________) și Deciziei  Senatului USARB, aprobate prin 

procesul-verbal nr.____ din __________,Vă informăm cu privire la conferirea / respingerea 

conferirii titlului științifico-didactic de _______________________________________________ 

Vă informăm că, în temeiul art. 47 din Regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

de la data informării, aveți dreptul să contestați decizia Senatului USARB, depunând contestația 

pe numele Rectorului Universității în Cancelaria USARB. 

 

 

Secretarul Științific al  

Senatului Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți 

 

_____________________ 

semnătura 

 

Prenume NUME,  

titlul științifico-didactic 

 
 

 


