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APROBAT 

Proces-verbal al ședinței 

Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”    

nr. ______din ________________ 2020    

R E G U L A M E N TUL 
cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării a  

75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

I. Dispoziții generale 
1. Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat 

aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” reglementează procedura de decernare a distincțiilor USMF „Nicolae Testemițanu”, 

care se conferă pentru performanță în cercetare și realizări în publicarea manualelor obținute în 

ultimii cinci ani.  

2. Temeiul legal pentru acordarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării 

a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 

constituie decizia Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” nr. 2/4 din 27 februarie 2020 Cu 

privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor, consacrate aniversării a 75-a de la fondarea 

USMF „Nicolae Testemițanu” primn care au fost  instituite distincțiile USMF „Nicolae 

Testemițanu”, care se conferă pentru performanță în cercetare și realizări în publicarea 

manualelor obținute în ultimii cinci ani.  

II. Modul de desfășurare a concursului 
3. Se instituie distincțiile USMF „Nicolae Testemițanu” la următoarele nominalizări: 

3.1. Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani (14 locuri); 

3.2. Realizări în publicarea manualelor pentru ultimii 5 ani (2 locuri). 

4. Realizarea Concursului la nominalizarea Performanță în cercetare se va efectua pe 

categoriile, după cum urmează: 

4.1. cadre științifico-didactice și cercetători: ciclul de lucrări pe o anumită tematică (2 

locuri); 

4.2. tineri cercetători: teza pentru obținerea titlului științific de doctor, susținută în 

ultimii 5 ani și însoțită de ciclul de lucrări (3 locuri); 

4.3. cercetători experimentați: teza pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat, 

susținută în ultimii 5 ani și însoțită de ciclul de lucrări (2 locuri); 

4.4. studenți, rezidenți și doctoranzi: publicații, participări, prezentări (3 / 2 / 2 locuri 

respectiv). 

5. Comitetul Științific al Congresului instituie: 

5.1. Biroul Comitetului Științific al Congresului, format din președintele, vice-

președintele  Comitetului științific al Congresului și câte un reprezentant de la fiecare 

profil din cadrul Comitetului științific al Congresului, după cum urmează: 

- Științe medico-biologice fundamentale; 

- Sănătate publică și medicină comunitară; 

- Medicină internă; 

- Chirurgie; 

- Sănătatea mamei și copilului; 

- Farmacie; 

- Stomatologie; 
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- Științe complementare (2). 

5.2. Comisia de expertizare, formată din membrii grupului de lucru pe profil din cadrul 

Comitetului științific al Congresului, care nu fac parte din membrii Biroului. 

6. Depunerea actelor privind participarea la Concurs va fi efectuată personal de către fiecare 

pretendent la Departamentul Știință în perioada aprobată pentru depunerea actelor, anunțată public 

pe pagina Congresului www. congres.usmf.md. 

 

III. Condiții de participare 

7. Pentru participare la concursul privind decernarea distincțiilor în cadrul Congresului 

consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”  candidații depun cereri în 

Departamentul Știință conform modelului pe nominalizări: (1) Performanță în cercetare (Anexa nr. 

1); (2) Realizări în publicarea manualelor (Anexa nr.2) din prezentul Regulament.  

8. La concursul Performanță în cercetare  pot participa membrii comunității academice 

USMF „Nicolae Testeminu” de toate vârstele pe categorii: (1) cadre științifico-didactice și 

cercetători, (2) tineri cercetători, (3) cercetători experimentați, (4) studenți, medici rezidenți și 

doctoranzi. 

9. La Concursul privind Performanță în cercetare pentru categoriile cadre științifico-

didactice, tineri cercetători și cercetătorii experimentați pot participa candidații care au realizat în 

perioada de referință un ciclu de lucrări cu un conținut de cel puțin: 

a) 1 articol într-o revista cotată ISI/Scopus, sau 

b) 5 articole științifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaționale și/sau în 

registrul național al revistelor științifice de profil de tip A+, A, B+, B, dintre care 2 articole prim 

autor sau autor corespondent; 

c) o monografie științifică (pentru cercetători experimentați); 

d) teza în conformitate cu pct. 4 din prezentul Regulament (pentru categoria tineri 

cercetători sau cercetători experimentați); 

e) brevete acordate/ eliberate în țară sau peste hotare (criteriu opțional, dar cu putere de 

departajare). 

10. La Concursul privind Performanță în cercetare pentru categoria studenți / rezidenți / 

doctoranzi pot participa candidații care au realizat în perioada de referință cel puțin: 

a) 1 articol într-o revista cotata ISI/Scopus, sau 

b) 2 articole științifice în alte reviste înregistrate în baze de date internaționale sau în 

registrul național al revistelor științifice de profil de tip A+, A, B+, B, C sau 

c) 3 participări cu publicații și comunicări la foruri științifice naționale și internaționale 

din domeniul Medicinei. 

d) Nota medie a reușitei pentru toți anii de studii nu mai mică de opt (8,0).  

11. Rezultatele obținute în legătura cu ocuparea unui post de conducere, urmare căruia este 

implementată o bază electronică, elaborate documente de politici, acte normative, rapoarte, 

informații, analize etc., nu pot fi calificate ca realizări științifice personale. 

12. La Concursul Realizări în publicarea manualelor pot participa Catedrele/ Disciplinele 

prin înaintarea spre concurs numai un manual publicat în perioada de referință. 

13. Candidații poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate prin semnarea 

declarației pe proprie răspundere. In cazul depistării informației false dosarul de participare va fi 

respins. 

IV. Prezentarea lucrărilor 
14. Candidații depun dosarul doar la una din categoriile  stipulate în pct. 4 din prezentul 

Regulament cu participare individuală  sau în colectiv de autori; 

15. Pentru Concursul Performanță în cercetare la cererea de participare (Anexa nr. 1 din 

prezentul Regulament) se anexează: 



 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
”NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Pag. 3 / 24 

 

 

1) curriculum vitae; 

2) rezumatul rezultatelor științifice individuale și colective ale grupului cu referire la 

originalitatea și aportul la dezvoltarea științei, și/sau a elaborărilor tehnico-științifice 

cu referire la avantajul și importanța lor pentru economia naționala, volumul și locul 

implementării (maximum 2 pagini, text TNR, font 12, space 1,15); 

3) recomandarea Catedrei (extras din procesul-verbal al ședinței) în cadrul căreia 

activează candidatul/candidații; 

4) două scrisori de recomandare a persoanelor din domeniu (altă Catedră sau Instituție); 

5) formularul de autoevaluare în care sunt indicate realizările și punctajul (în cazul 

lucrărilor colective - împărțit la numărul de coautori), în conformitate cu Anexa nr. 4 

a prezentului Regulament; 

6) lista lucrărilor științifice publicate în ultimii cinci ani, certificată prin semnătura 

secretarului științific al USMF „Nicolae Testemițanu” și aplicarea ștampilei; 

7) originalul monografiilor însoțit de copie (coperta, pagina tehnică a publicației cu 

indicarea CIP a Camerei Naționale a Cărții și mențiunea privind recomandarea 

Senatului  USMF „Nicolae Testemițanu”, cuprinsul, datele bibliografice), copiile 

lucrărilor științifice menționate în dosarul de participare și copiile celorlalte 

documente înaintate la concurs (brevete, certificate de participare); 

8) autoreferatul tezei de doctor în științe sau doctor habilitat în științe (tineri cercetători 

sau cercetători experimentați); 

9) documentele care confirmă valoarea lucrărilor științifice și eficacitatea implementării 

în țară și/sau peste hotare (criteriu opțional, dar cu putere de departajare); 
10) documentul care certifică nota medie a reușitei pentru toți anii de studii (pentru 

studenți, medici rezidenți, doctoranzi); 

11) declarația pe proprie răspundere a candidatului/candidaților că lucrările prezentate la 

concurs sunt rezultatul creației științifice proprii, în caz contrar, asumându-și 

suportarea consecințelor eventuale conform deontologiei profesionale și legislației în 

vigoare; 

12) copia buletinului de identitate al candidatului/candidaților. 

16. Pentru Concursul Realizări în publicarea manualelor la cererea de participare (Anexa nr. 

2 din prezentul Regulament)  se anexează: 

1) curriculum vitae al autorului / autorilor; 

2) rezumatul conținutului manualului privind aportul la îmbunătățirea calității instruirii 

medicale superioare (maximum 2 pagini, text TNR, font 12, space 1,15); 

3) originalul Manualului înaintat la concurs și copia (coperta, pagina tehnică a 

publicației cu indicarea CIP a Camerei Naționale a Cărții, cuprinsul, datele 

bibliografice);  

4) copia Extrasului din proces-verbal al Comisiei Metodice de Profil și al Consiliului de 

Management al Calității USMF „Nicolae Testemițanu” privind aprobarea publicării 

manualului; 

5) extrasul din procesul-verbal al ședinței Catedrei/ Disciplinei în cadrul căreia a fost 

elaborat manualul privind înaintarea la concurs, discutarea și aprobarea rezultatelor 

autoevaluării conform formularului Anexa nr. 6 la prezentul Regulament;  

6) doua scrisori de recomandare de la experți externi (persoane din domeniu care nu fac 

parte din colectivul Catedrei/Disciplinei în cadrul căreia s-a elaborat manualul) cu 

semnătura confirmată la departament resurse umane al Instituției unde activează 

experții; 

7) formularul de autoevaluare completat în corespundere cu Anexa nr. 6 la prezentul 

Regulament; 



 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
”NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Pag. 4 / 24 

 

 

8) declarația pe proprie răspundere a autorului/autorilor că Manualul prezentat la 

concurs este rezultatul creației proprii sau colectivului de autori, în caz contrar, 

asumându-și suportarea consecințelor eventuale conform deontologiei profesionale și 

legislației în vigoare; 

9) copia buletinului de identitate al autorului/autorilor. 

17. În Formularul de autoevaluare un rezultat științific (publicație, brevet, contract, 

participare, proiect etc.) se prezintă doar o singură data și nu mai poate fi punctat la alt indicator. 

18. Candidații pot prezenta în original și alte documente sau materiale care confirmă valoarea 

rezultatelor obținute. 

19. Materialele ce se referă la activitatea candidatului se prezintă pe suport de hârtie și pe 

suport electronic (se anexează „USB-flash disk” cu informația identică celei din dosarul pe suport 

de hârtie). 

20. Materialele prezentate la concurs nu se restituie candidatului, cu excepția celor prezentate 

în original (monografii, reviste, manuale) și se păstrează în arhiva USMF „Nicolae Testemițanu”. 

21. Dosarele de participare ce nu corespund cerințelor prezentului Regulament se resping. 

După data limită de depunere a dosarelor nu se vor admite completări, rectificări în dosarul 

pretendentului. 

22. Cererile de participare și dosarele vor fi acceptate spre înregistrare numai în perioada 

aprobată pentru depunerea actelor, anunțată public pe pagina Congresului www.congres.usmf.md 

V. Procedura de evaluare a dosarelor 
23. Departamentul Știință recepționează și înregistrează cererile de participare și dosarele de 

participare până la data indicată în pct. 6 al prezentului Regulament și se eliberează candidatului un 

înscris confirmativ în acest sens cu indicarea numărului și datei de înregistrare menționate în 

Registrul de evidență a dosarelor. Responsabilii de recepționarea dosarelor efectuează verificarea 

primară a corectitudinii completării Cererii și a dosarului cu înscrierea rezultatelor verificării în 

Registru. 

24. În conformitate cu calendarul din pct. 6 al prezentului Regulament Departamentul Știință 

transmite dosarele recepționate Biroului Comitetului Științific al Congresului pentru examinare și 

validare.  

25. Biroul Comitetului Științific al Congresului, în conformitate cu calendarul stabilit, se 

întrunește în ședință pentru a examina corespunderea dosarelor depuse condițiilor de participare 

stipulate în prezentul Regulament. 

26. Admiterea sau neadmiterea dosarelor de participare se decide prin votul majorității 

simple a membrilor Biroul Comitetului Științific al Congresului și este consemnată în procesul-

verbal al ședinței. 

27. După validarea dosarelor, Biroul Comitetului Științific al Congresului transmite dosarele 

spre evaluare în cadrul Comisiilor de expertizare pe profiluri.  

28. Experții (cel puțin doi experți per dosar) din cadrul profilului și, după caz, experții invitați 

evaluează dosarele de participare în conformitate cu actele normative în vigoare, precum și în 

corespundere cu indicatorii de performanță recomandați pentru expertizare, conform Anexelor 4-7 

ale prezentului Regulament, verifică corectitudinea autoevaluării înregistrate în Formularul de 

autoevaluare și expertizare a ciclului de lucrări științifice/ manualului cu înscrierea punctajului 

oferit, completează Fișa de evaluare a calității a ciclului de lucrări științifice / manualului înaintate 

la concurs. Fiecare expert desemnat poartă răspunderea pentru verificare, corectitudinea punctajului 

oferit și a calificativului acordat; 

29. Lucrările din dosar sunt recunoscute dacă conțin semne distinctive (pentru monografii - 

CZU, ISBN, descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții, mențiunea privind recomandarea 

senatului universității; pentru articole științifice, în cazul în care nu este prezentat originalul – copia 
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copertei și cuprinsului revistei, pagina tehnică a publicatei cu indicarea CIP a Camerei Naționale a 

Cărții, copia articolului; pentru brevete/ produse intelectuale – copia certificatului, extrasul din 

buletinul oficial al statului emitent; pentru acte emise de persoane juridice – antet, număr de 

înregistrare, semnătura conducătorului, stampila). 

30. Comisiile de expertizare în termeni stabiliți documentează rezultatele expertizei prin 

aplicarea fișelor tipizate: 

- Formularul de autoevaluare și expertizare a ciclului de lucrări științifice (Anexa 4);  

- Fișa de evaluare a calității a ciclului de lucrări științifice (Anexa 5);  

- Formularul de autoevaluare și expertizare a manualului (Anexa (6)  

- Fișa de evaluare a calității a manualului (Anexa 7) 

31. Comisiile de expertizare pe profiluri întocmesc listele participanților la evaluare (cu 

indicarea punctajului  în ordinea descrescândă) pe nominalizări și categorii (conform  pct. 3 și 4 ale 

prezentului Regulament). 

32.  Comisiile de expertizare în termeni stabiliți transmit dosarele și listele cu rezultatele 

expertizei în funcție de nominalizare și categorie (conform pct.3; 4 ale prezentului Regulament) 

pentru examinare și aprobare la ședința Biroului Comitetului Științific al Congresului. 

33. Biroul Comitetului Științific al Congresului examinează dosarele participanților la 

concurs și rezultatele expertizei, Formularele de autoevaluare și expertizare, Fișele de evaluare a 

calității prezentate de Comisiile de expertizare pe profiluri în funcție de nominalizări și categorii 

(conform  pct. 3 și 4 ale prezentului Regulament) depuse la concurs. 

34. Biroul Comitetului Științific al Congresului decide, în baza votului secret, candidaturile 

pentru fiecare nominalizare și categorie stabilită în funcție de punctajul obținut la expertizare și 

numărul de locuri atribuite (conform  pct. 3 și 4 ale prezentului Regulament). 

35. În buletinul de vot se includ, pentru fiecare nominalizare și categorie aparte, candidații în 

ordine alfabetică. 

36. In cazurile de egalitate a numărului de voturi în conformitate cu rezultatele procedurii de 

vot secret al Biroul Comitetului Științific al Congresului, prioritate se va acorda calificativului oferit 

de experți în baza Fișei de evaluare a calității lucrărilor, punctajului stabilit privind rezultatele 

activității științifice din Formularul de autoevaluare și expertizare (compartimentele 1-4). 

37. Cu titlu de excepție, Biroul Comitetului Științific al Congresului, este în drept sa acorde 

premiul la o categorie, nominalizare pentru doua sau mai multe persoane în cazul egalității 

calificativului oferit de experți în baza Fișei de evaluare a calității lucrărilor, punctajului stabilit 

privind rezultatele activității științifice din Formularul de autoevaluare și expertizare 

(compartimentele 1-4). 

38. Biroul Comitetului Științific al Congresului ia decizia cu privire la recomandarea 

candidaturilor pentru decernarea distincțiilor USMF „Nicolae Testemițanu” în funcție de numărul 

de locuri prestabilite pe nominalizările:  

(1) Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani pe categorii conform pct. 4 al prezentului 

Regulament;  

(2) Realizări în publicarea manualelor  pentru ultimii 5 ani și transmite lista pentru aprobare la 

ședința Comisiei de Concurs a USMF „Nicolae Testemițanu”. 

39. Comisia de Concurs a USMF „Nicolae Testemițanu” examinează propunerea Comitetului 

Științific al Congresului și aprobă lista laureaților distincțiilor consacrate aniversării a 75-a de la 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” în conformitate cu nominalizările și categoriile la care 

aceștia au candidat. 
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VI. Dispoziții finale 
40. Distincțiile vor fi conferite în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la 

fondarea Universității (Gala Laureaților). 

41. Gala festivă de decernare a distincțiilor este organizata în cadrul Congresului. 

42. Activitățile ce țin de organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului 

pentru decernarea distincțiilor consacrate aniversării a 75-a de la fondarea Universității sunt 

efectuate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de către Comisia de Concurs a 

USMF „Nicolae Testemițanu” aprobată de Senat, Departamentul Știință  și  Comitetul Științific al 

Congresului constituit din reprezentanții tuturor profilurilor. 

43. Distincțiile USMF „Nicolae Testemițanu” privind Performanță în cercetare se conferă 

unei singure persoane sau unui grup de persoane, care au efectuat și publicat lucrări comune și se 

regăsesc în nu mai puțin de 50% din totalul publicațiilor prezentate în cadrul ciclului de lucrări 

înaintat spre concurs. 

44. Distincțiile USMF „Nicolae Testemițanu” privind Realizări în publicarea manualelor  se 

conferă subdiviziunii didactice în cadrul căreia a fost elaborat manualul, cu nominalizarea grupului 

de autori. 

45. Laureaților li se înmânează distincții onorifice și, la posibilitate, o recompensă bănească 

în limitele bugetului aprobat. 

46. In cazul participării grupului de persoane, distincțiile onorifice se înmânează fiecărei 

persoane din grup, iar pentru cazul de recompensă băneasca, se va efectua împărțirea egală între 

membrii colectivului care a realizat lucrarea premiată. 

47. In cazul când nu a fost propusă nici o candidatură pentru nominalizare, distincția pentru 

nominalizarea respectivă nu se acordă. 
48. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării acestuia de către Senatul 

universitar.  

 

 

Coordonat: 

 

Prorector pentru activitate de cercetare   _______________              S. Groppa 

 

 

Șef Departamentul Știință                        _______________               E. Raevschi 

 

 

Șef Departamentul Juridic                                                                  T. Novac 
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Anexa 1  
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul  
Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF  

„Nicolae Testemițanu 

Cerere de participare la Concurs privind decernarea distincțiilor  
în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” 

pentru nominalizarea Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani 

 

Nume, prenume a 

pretendentului  

Funcție  

Subdiviziune a Universității  
 

 

Tel.  

e-mail  

 

Solicit participarea la Concursul privind decernarea distincțiilor în cadrul Congresului 

consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”  la nominalizarea 

Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani pentru  categoria (bifați): 

 cadre științifico-didactice și cercetători: ciclul de lucrări 

 tineri cercetători: teza de dr. șt. med. susținută (ultimii 5ani) însoțită de 

ciclul de  lucrări 

 cercetători experimentați: teza de dr. hab. șt. med.(ultimii 5 ani) susținută 

însoțită de ciclul de lucrări 

 student, rezident, doctorand (subliniați): publicații, participări, prezentări  

 

Anexez următoarele materiale: 

 curriculum vitae 

 rezumatul rezultatelor științifice sau colective din perioada de referință  

 recomandarea Catedrei (extras din procesul-verbal al ședinței) 

 două scrisori de recomandare a persoanelor din domeniu (altă Catedră sau Instituție) 

 formularul de autoevaluare 

 lista lucrărilor publicate în ultimii cinci ani 

 originalul monografiilor însoțit de copie 

 autoreferatul tezei: dr. șt. med / dr. hab. șt. med (subliniați) 

 documentele care confirmă valoarea lucrărilor științifice și eficacitatea implementării 

 documentul care certifică nota medie a reușitei pentru toți anii de studii 

 declarația pe proprie răspundere a candidatului/candidaților 

 copia buletinului de identitate al candidatului/candidaților 

 Total  _________ file 

Prin prezenta confirm legalitatea și corectitudinea datelor din prezenta cerere. 

 

Data _________________                     _____Semnătura ______________________  
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Anexa 2  
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul  
Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF  

„Nicolae Testemițanu 

Cerere de participare la Concurs privind decernarea distincțiilor  
în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” 

pentru nominalizarea Realizări în publicarea manualelor pentru ultimii 5 ani 

 

Nume, prenume a 

depunătorului  

Funcție  

Subdiviziune a Universității  
 

 

Tel.  

e-mail  

 

Catedra/Disciplina solicită participarea la Concursul privind decernarea distincțiilor în cadrul 

Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”  la 

nominalizarea Realizări în publicarea manualelor pentru ultimii 5 ani: 

Se anexează următoarele materiale: 

 

 curriculum vitae a autorului / autorilor  

 rezumatul conținutului manualului privind aportul la îmbunătățirea calității instruirii medicale 

superioare 

 originalul Manualului înaintat la concurs și copia 

 copia Extrasului din proces-verbal al Comisiei Metodice de Profil 

 copia Extrasului din proces-verbal al Consiliului de Management al Calității USMF „Nicolae 

Testemițanu” 

 extrasul din procesul-verbal al ședinței Catedrei/ Disciplinei privind înaintarea la concurs 

 două scrisori de recomandare de la experți externi din domeniu 

 formularul de autoevaluare 

 declarația pe proprie răspundere a autorului/autorilor 

 copia buletinului de identitate al autorului/autorilor 

 Total  _________ file 

 

 

Prin prezenta confirm legalitatea și corectitudinea datelor din prezenta cerere. 

 

 

Data _________________                     _____Semnătura ______________________ 
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Anexa 3 
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul  
Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF  

„Nicolae Testemițanu 

 

 

 

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

Subsemnatul (a),  declar pe propria răspundere, că materialele prezentate pentru Concursul 

cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la 

fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” sunt rezultatul propriilor cercetări și realizări științifice. 

Conștientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecințele în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

Data ______________                                             Numele Prenumele _______________         

 

 

Semnătura____________ 
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Anexa 4 
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul 

Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

 

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE ȘI EXPERTIZARE A CICLULUI DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
 înaintat la concursul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” 

pe nominalizarea „Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani” 

 

Autoevaluarea conform indicatorilor de evaluare a ciclului de lucrări a fost efectuată de  dl/dna (nume, prenume, semnătura – în caz de participare colectivă 

semnează și participă la autoevaluare toți pretendenții, dar nu mai mult de 5 persoane): 1. _______________________ 2. ____________________; 

3.______________________; 4. __________________; 5.______________________ 

Tematica ciclului de lucrări științifice_____________________________________________________________________________________________ 

Catedra/Departament/Disciplina__________________________________________ Profil __________________________________________________  

 
 

 
INDICATORI: 

Puncta

j 

Autoevaluare Expertizare 

Denumirea lucrării 

(conform denumirii din dosar) 
Punctaj 

Expert 1 

(punctaj) 
Expert 2 

(punctaj) 

1. Publicații științifice:  

- La nivel International 

1.  

Monografie în ediții internaționale, 

inclusă în sistemul de citare Web of 

Science: Science Citation Index 

Expanded; Clarivate Analytics ) 
50,0 

    

2.  
Monografie în alte ediții din străinătate 25,0 
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3.  

Capitol în monografie editată în 
străinătate 

15,0 
    

4.  

Rapoarte la invitație în culegeri de 

lucrări la conferințe internaționale 
5,0 

    

5.  

Articol în reviste cu factor de impact 

mai mare de 10,00 (autorii urmând sa 

precizeze baza de date – Clarivate  

Analytics sau Scopus) 

20,0     

6.  

Articol în reviste cu factor de impact 

3,00-9,99 (autorii urmând sa precizeze 

baza de date – Clarivate  Analytics sau 

Scopus) 

10,0     

7.  

Articol în reviste cu factor de impact 

1,0-2,99 (autorii urmând sa precizeze 

baza de date – Clarivate  Analytics sau 

Scopus) 

6,0 

    

8.  

Articol în reviste cu factor de impact 

mai mic de 1,0 (autorii urmând sa 

precizeze baza de date – Clarivate  

Analytics sau Scopus) 

3,0 

    

9.  

Articol în alte reviste (volume colective, 

culegeri) editate în străinătate 
1,0 

    

10.  

Publicație științifică electronică 
internațională 

1,0 
    

11.  

Rezumat la conferința științifică 
internațională 

0,5 
    

- La nivel Național 

12.  

Monografie cu coautori din străinătate, 

aprobată de consiliul științific /senatul 

universității 

35,0     

13.  

Monografie aprobată de consiliul 
științific /senatul universității 25,0 
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14.  

Capitol în monografie aprobată de 

consiliul științific /senatul universității 
5,0 

    

15.  

Articol în reviste naționale, categoria 
A+ sau A 

3,0/4,0 
    

16.  

Articol în reviste naționale, categoria 
B+ sau B 

2,0/3,0 
    

17.  
Articol în reviste naționale, categoria C 1,0 

    

18.  

Articol în alte reviste naționale 
recenzate 

0,75 
    

19.  

Articol în alte culegeri naționale 
recenzate 

0,5 
    

20.  

Articol în alte culegeri naționale 
nerecenzate 

0,25 
    

21.  

Publicație științifică electronică 
națională recenzată 

0,5 
    

22.  

Ghiduri practice pentru specialiști în 
domeniu, de nivel național 

7,0 
    

23.  

Protocoale științifice clinice, cu dovada 
aprobării de MSMPS 

5,0 
    

24.  

Rezumat la conferința științifică 
națională cu participare internațională 

0,2 
    

25.  
Rezumat la conferința națională 0,2 

    

 
Total Compartimentul 1 

   

2. Brevete de invenție, patente, tehnologii noi,  produse cu drept de proprietate intelectuală, proiecte de transfer tehnologic, rezultate 

obținute ca urmare a activităților de cercetare în cadrul ciclului de lucrări științifice elaborate 

1.  
Patent obținut în străinătate 25,0 
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2.  
Brevet obținut 15,0 

    

3.  

Recomandare științifico-practică 
aprobată 

5,0 
    

4.  

Conducător al proiectului de transfer 
tehnologic câștigat 

7,0 
    

5.  

Executor in cadrul proiectului de 
transfer tehnologic câștigat 

3,0 
    

6.  

Preparate farmaceutice omologate in strainatate, 

conducător/executor 

30,0/ 

10,0     

7.  

Preparate farmaceutice omologate în 
țară, conducător/executor 

15,0/ 

5,0     

8.  

Documente tehnice pentru preparate 

medicamentoase, conducător/executor 
6,0/2,0 

    

9.  

Baze de date (economice, medicale 
etc.), conducător/executor (confirmate 
documentar) 

6,0/2,0     

10.  

Recomandare metodologică elaborată și 

implementată în activitatea autorităților 

publice centrale/locale (confirmată 

documentar) 

1,0 

    

11.  

Tehnologie educațională, elaborare 

cuprinsă în lucrare aprobată de consiliul 

științific, senat sau autoritatea publica 

3,0     

12.  

Curriculum disciplinar, standarde 
educaționale elaborate și aprobate 

1,0 
    

13.  

Rapoarte, informații și analize elaborate 
la solicitare 

4,0 
    

14.  

Modele, indicatori și sisteme de 

indicatori, prognoze elaborate și 

implementate în activitate autorităților 

6,0     
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publice centrale/locale 

 
Total Compartimentul 2 

   

3.  Participări la congrese, conferințe, simpozioane, seminare, expoziții; la evaluarea actelor normative și legislative în contextul activităților de 

cercetare în cadrul ciclului de lucrări științifice elaborate 

1.  

Keynote speaker la congrese, 
conferințe, simpozioane internaționale 

10,0 
    

2.  

Raport în plen la conferință științifică 
internațională 

5,0 
    

3.  

Lecție publică la invitație la instituții 

academice de peste hotare 
5,0 

    

4.  

Comunicare orala la conferință 
științifică internațională 

3,0 
    

5.  

Comunicare poster la conferință 
științifică internațională 

1,0 
    

6.  

Raport în plen la conferință națională cu 
participare internațională 

2,0 
    

7.  

Lecție publică la invitație în Republica 
Moldova 

5,0 
    

8.  

Comunicare orala la conferință 

națională cu participare internațională 
1,0 

    

9.  

Comunicare poster la conferință 

națională cu participare internațională 
0,5 

    

10.  

Expert al unui proiect internațional de 
cercetare-inovare sau a altor activități 
de cercetare-inovare în cadrul 
organizațiilor internaționale 

3,0     

11.  

Comunicare orala sau poster la 
conferință națională 

0,5 
    

12.  

Participare în activitatea comisiilor 

instituite de Președinție, Parlament, 
2,0 
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Guvern în calitate de consultant 

științific sau reprezentant al comunității 

științifice (confirmată documentar) la 

tematica ciclului de lucrări 

13.  

Participare în activitatea grupurilor de 
lucru instituite de ministere, 
departamente în calitate de consultant 
științific sau reprezentant al comunității 
științifice (confirmata documentar)  la 
tematica ciclului de lucrări 

2,0 

    

14.  

Aviz la proiecte de lege și alte acte 

normative (confirmat documentar)  la 

tematica ciclului de lucrări 

1,0     

 
Total Compartimentul 3 

   

4.  Colaborare internațională, proiecte științifice internaționale și naționale câștigate prin concurs  ca urmare a activităților de cercetare în 

cadrul ciclului de lucrări științifice elaborate 

1.  Conducător de consorțiu pentru proiect 

internațional 
50,00 

    

2.  Conducător al proiectului de cercetare 

obținut prin competiție de la 

organizațiile din străinătate (lider al 

echipei din Republica Moldova). 

40,00 

    

3.  Executor în proiectul de cercetare 

obținut prin competiție de la 

organizațiile din străinătate. 

20,0 

    

4.  

Proiect înaintat la concursuri în cadrul 

programelor internaționale, conducător. 
10,0 

    

5.  

Proiect înaintat la concursuri in cadrul 

programelor internaționale, executor. 
5,0 

    

6.  

Profesor invitat într-o instituție 

universitară din străinătate pentru o 
5,0 
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perioada cuprinsa între 2 săptămâni și o 

lună. 

7.  

Profesor invitat într-o instituție 

universitară din străinătate (> 1 luna) 
10,0 

    

8.  

Stagiar, doctorand, postdoctorand sau 
cercetător invitat peste hotare pentru 
activitatea științifică (> 1 luna) 

3,0     

9.  

Conducător al unui program de stat în 
perioada de evaluare 

15,0 
    

10.  

Executor al unui proiect din cadrul unui 

program de stat în perioada de evaluare 
5,0 

    

11.  

Proiect înregistrat la concurs (bilateral, 

din cadrul programelor de stat, pentru 

tineri cercetători etc.), conducător 

1,0     

 
Total Compartimentul 4 

   

 
Total activitatea de cercetare (Compartimentele 1-4) 

   

5.  Implementarea în activitatea didactică a Universității a rezultatelor științifice obținute ca urmare a activităților de cercetare în cadrul 

ciclului de lucrări științifice elaborate 

1.  

Materiale didactice (suport de curs) 
(minimum 3.0 c.a.) 

2,0 
    

2.  

Manual pentru învățământul universitar 

cu coautori din străinătate 
35,0 

    

3.  

Manual pentru învățământul universitar 
din țară 

25,0 
    

4.  
Compendiu 10,0 

    

5.  

Capitol în manual pentru învățământul 
universitar 

7,0 
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6.  
Lucrare metodică 4,0 

    

7.  
Note de curs elaborate 2,0 

    

8.  

Conducător al tezei de licență / de 
masterat cu temă conexă 

5,0 / 
10,0     

9.  Conducător al tezei de doctor în științe 

medicale cu temă conexă 
20,0 

    

10.  Consultant al tezei de doctor habilitat în 

științe medicale cu temă conexă 
25,0 

    

11.  

Proiecte educaționale internaționale 
(TEMPUS, Erasmus Mundus etc.), 
conducător/executor 

15,0/ 
3,0     

 
Total Compartimentul 5 

   

6. Aprecieri în academii, organizații profesionale internaționale, distincții și premii pentru activitatea de cercetare și inovare 

1.  

Premii obținute în străinătate pentru 
rezultatele cercetării, inclusiv premii 
nominale (Premiul Max Planck etc.) 

20,0     

2.  

Apreciere internațională ale publicaților 

și rezultatelor cercetării, inclusiv în 

ediție electronică 

7,0     

3.  

Premiu special sau medalie de aur 
obținută la expoziție sau salon 
internațional 

7,0     

4.  

Medalie de argint obținută la expoziție 
sau salon internațional 

4,0 
    

5.  

Medalie de bronz obținută la expoziție 
sau salon internațional 

3,0 
    

6.  

Diploma obținută la expoziție 
internațională 

0,5 
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7.  

Alte distincții de apreciere a rezultatelor 
cercetărilor și elaborărilor internaționale 

0,2 
    

8.  

Membru de onoare al unei academii de 

științe din străinătate, ales în perioada 

evaluată 

20,0     

9.  

Membru de onoare al unei societăți 

științifice din străinătate, ales in 

perioada evaluată 

10,0     

10.  

Membru într-o asociație națională cu 

caracter științific (confirmat in perioada 

de evaluare) 

3,0 / 
5,0     

11.  

Apreciere a rezultatelor în mass-media 
publicată / electronică 

1,0 
    

12.  

Premiu special sau medalie de aur 

obținută la expoziție națională 
4,0 

    

13.  

Medalie de argint obținută la expoziție 
națională 

3,0 
    

14.  

Medalie de bronz obținută la expoziție 
națională 

2,0 
    

15.  

Medalia „Meritul științific”, „Dimitrie 

Cantemir”/„Nicolae Milescu Spătarul” 

15,0/
10,0     

16.  

Diplome ale AȘM pentru rezultatele 

obținute in perioada evaluata 
5,0 

    

17.  
Diploma obținută la expoziție națională 0,2 

    

 
Total Compartimentul 6 

   

7. Relevanță socială ca urmare a activităților de cercetare în cadrul ciclului de lucrări științifice elaborate 

1.  
Articol în enciclopedii internaționale 2,0 
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2.  
Articol în enciclopedii naționale 1,0 

    

3.  

Carte de popularizare a științei (la 

tematica ciclului de lucrări) 
5,0 

    

4.  

Articol de popularizare a științei (la 

tematica ciclului de lucrări) 
1,0 

    

5.  

Participare la emisiuni radio și TV 

consacrate științei (la tematica ciclului 

de lucrări) 

1,0     

 
Total Compartimentul 7 

   

 

Total punctaj acumulat  

conform Formularului de autoevaluare și expertizare    
*Nota: Punctajul acordat pentru fiecare indicator se împarte la numărul de coautori, iar ca obiect al unui indicator nu poate fi atribuit si la un alt indicator. 

 

Notă privind verificarea corectitudinii autoevaluări (completează fiecare expert): 

Expert 1. 

 

Data________Numele, Prenumele Expert 1: _________________________  Semnătura: ____________________ 

Expert 2. 

 

Data________Numele, Prenumele Expert 2: _________________________  Semnătura: ____________________
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Anexa 5 
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul 

Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

FIȘA DE EVALUARE A CALITĂTII CICLULUI DE LUCRĂRI 

înaintat la concursul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” 

pe nominalizarea „Performanță în cercetare pentru ultimii 5 ani” 

Nume, prenume pretendent/pretendenți (nume, prenume conform Formularului de autoevaluare și expertizare): 1._________________________; 

2.________________________; 3._____________________________; 4._____________________________; 5._____________________________ 

Tematica ciclului de lucrări științifice______________________________________________________________________________________________ 

Catedra/Departament/Disciplina__________________________________________ Profil __________________________________________________ 

Se vor bifa „v” căsuțele corespunzătoare calificativului considerat potrivit pentru fiecare indicator de evaluare. 

Nr. CRITERII 
CALIFICATIV Argumentarea 

calificativului Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător Slab Insuficient 

1. Actualitatea cercetărilor         

2. Noutatea științifică        

3. Impactul și relevanța        

4. Implementarea 

rezultatelor obținute 

       

  CONCLUZII :  

 Expert 1 (Nume, Prenume) 

 

 

Semnătura: ____________________ 

 
Data : ____________________ 

 

 Expert 2 (Nume, Prenume) 

 

 

Semnătura: ____________________ 
 

Data : ____________________ 
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Anexa 6 
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul 

Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE ȘI EXPERTIZARE A MANUALULUI  
înaintat la concursul  cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” 

pe nominalizarea „Realizări în publicarea manualelor pentru ultimii 5 ani” 

 

Autoevaluarea conform indicatorilor de evaluare a manualului a fost efectuată de  dl/dna (nume, prenume, semnătura): 

 1. ____________________; 2. ____________________; 3._______________________4._____________________; 5._________________________ 

Titlul manualului____________________________________________________________________________________________________________ 

Autori_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Catedra/Departament/Disciplina________________________________________ Șef subdiviziune didactică ______________Semnătura___________  

Profil _________________________________________________ 

 
Autoevaluarea și expertizarea se va realiza în conformitate cu indicatorii de evaluare stabiliți. Pentru fiecare indicator sunt utilizate următoarele calificative cu punctaj respectiv: 

nesatisfăcător  – 0 puncte; satisfăcător – 1 punct; bine – 2 puncte; foarte bine – 3 puncte.  

Se vor bifa „v” căsuțele corespunzătoare punctajului considerat potrivit pentru fiecare indicator de evaluare. Se va totaliza punctajul evaluării prin sumarea punctajelor intermediare 

obținute la fiecare indicator. 

Nr. 
INDICATORI DE EVALUARE 

Autoevaluarea 
Evaluare 

Expert 1  Expert 2 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei  la nivel de  cunoaștere și înțelegere prevăzute de Curriculum disciplinar 

(CD 8.5.1) sunt respectate/asigurate  de manual. 
            

2. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei  la nivel de  aplicare prevăzute de Curriculum disciplinar (CD 8.5.1) 

sunt respectate/asigurate  de manual. 
            

3.  Obiectivele de formare în cadrul disciplinei  la nivel de  integrare prevăzute de Curriculum disciplinar (CD 8.5.1) 

sunt respectate/asigurate  de manual. 
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4. Obiectivele de referință și unitățile de conținut prevăzute de Curriculum disciplinar (CD 8.5.1) sunt elucidate. 

 

 

            

5. Competențele profesionale (CP), transversale (CT) și finalitățile de studiu prevăzute de Curriculum disciplinar (CD 

8.5.1) sunt asigurate de conținutul manualului. 
            

6. Manualul se regăsește în  bibliografia recomandată obligatorie (CD 8.5.1).             
7. Teoriile/conceptele/noțiunile sunt prezentate, interpretate și aplicate în conformitate cu semnificațiile și principiile 

științifice recunoscute. 
            

8. Orientările/teoriile/standardele în raport cu care sunt prezentate, explicate și aplicate conținuturile manualului 

reflectă realizările din domeniu pentru ultimii 5 ani. 
            

9. Conținuturile prezentate, interpretate și aplicate în manual oferă experiențe de învățare  adecvate nivelului de 

dezvoltare intelectuală și socială a studenților, care determină dezvoltarea continuă a acestora. 
            

10. Legătura logică dintre conținuturile manualului  este evidențiată la nivel de prezentare, interpretare și aplicare.             
11. Titlurile și subtitlurile din manual redau clar și corespund conținutului cu care sunt asociate.             
12. Conceptele noi sunt distribuite echilibrat conform nivelului de dezvoltare a studentului și orientează în mod explicit 

înțelegerea acestora. 
            

13. Modul de exprimare utilizat în întregul manual este corect, coerent în raport cu specificul disciplinei.             
14. Design-ul machetei este menținut în întregul manual, orientează învățarea și conține elemente care susțin motivarea 

studentului pentru învățare.  
            

15.  Reprezentarea grafică și tehnoredactarea sprijină  înțelegerea conținuturilor manualului și determină aprofundarea 

acestora. 
            

16. Manualul implică, în mare măsură, participarea studentului la propria formare prin întrebări de autocontrol, sarcini 

de  lucru. 
            

17.  Manualul oferă posibilități de aplicare a rezultatelor învățării în contextele teoretice și practice, diferite de cele în 

care acestea sunt prezentate, relevante pentru formarea socioprofesională a studenților.  
            

18. Manualul oferă modele de raționament inductiv/deductiv/analogic, în conformitate cu specificul disciplinei și cu 

nivelul de dezvoltare a studenților, punând în evidență procesul de formare și de integrare a conceptelor. 
            

19.  Aplicațiile în contextul viitoarei activități profesionale.             
20. Aplicațiile propuse în manual solicită echilibrat modalități de rezolvare verbale, în scris și practice, stimulând 

dezvoltarea competenților profesionale. 
            

21. Manualul oferă posibilități multiple și  variate de valorificare a rezultatelor învățării anterioare ale studenților și             
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stimulează interesul acestora pentru cele ulterioare. 

22. Aplicațiile propuse în manual solită niveluri variate de performanță și valorifică potențialul creativ al studentului              
23. Aplicațiile propuse în manual asigură în mod coerent modalitățile de evaluare a performanței studenților prevăzute 

în Curriculum disciplinar (CD 8.5.1), prezentând în mod structurat relația cu acesta. 
            

 Total puncte:    

 

Notă privind verificarea corectitudinii autoevaluări (completează fiecare expert): 

Expert 1. 

 

 

Expert 2. 

 

 

Data:   

 

Numele, Prenumele Expert 1: _________________________  Semnătura: ____________________ 

Numele, Prenumele Expert 2 : _________________________  Semnătura: ____________________ 
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Anexa 7 
La Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul 

Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

FIȘA DE EVALUARE A CALITĂTII MANUALULUI 

înaintat la concursul cu privire la decernarea distincțiilor în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” 

pe nominalizarea „Realizări în publicarea manualelor pentru ultimii 5 ani” 

Titlul manualului____________________________________________________________________________________________________________ 

Autori_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Catedra/Departament/Disciplina__________________________________________ Profil _________________________________________________ 

Se vor bifa „v” căsuțele corespunzătoare calificativului considerat potrivit pentru fiecare indicator de evaluare. 

Nr. CRITERII 

CALIFICATIV Argumentarea 

calificativului 
Excelent 

Foarte 

bine 
Bine Satisfăcător Slab Insuficient 

1. Conformitatea manualului cu Curriculum disciplinar        

2. Corectitudine științifică        

3. Organizarea și relevanța didactică a conținuturilor        

4. Orientarea metodologică, asigurarea procesului de 

predare-învățare-evaluare 

       

5. Corectitudinea lingvistică și accesibilitatea limbajului        

6. Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor        

  CONCLUZII :  

 Expert 1 (Nume, Prenume) 

 

 

 

Semnătura: ____________________ Data_______  

 Expert 2 (Nume, Prenume) 

 

 

 

Semnătura: ____________________ Data_______ 
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