REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA, CLASIFICAREA ŞI EVIDENŢA
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
Aprobat într-o redacție nouă prin decizia CC al ANACEC nr. 5 din 28 ianuarie 2022
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (în
continuare – Regulament) stabileşte modalitatea de recunoaștere a caracterului științific a
manifestărilor desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova de către Agenția Națională de
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare – ANACEC).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea unor cerinţe metodologice unice privind organizarea,
desfăşurarea și evidenţa manifestărilor științifice.
3. Pentru o mai bună publicitate, evidență și relevanță, informațiile despre manifestările
științifice se înregistrează pe Platforma on-line pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea
evenimentelor științifice din Republica Moldova (în continuare – Platforma). Platforma va
genera anual Registrul manifestărilor științifice planificate (în timp real) și Registrul
manifestărilor științifice organizate (la sfârșitul anului).
4. Informațiile despre manifestările științifice organizate se validează și se aprobă anual de
ANACEC sub formă de Registrul manifestărilor științifice recunoscute de către ANACEC.
5. În procedurile de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și a personalului
științific și științifico-didactic efectuate de ANACEC, sunt calificate drept științifice manifestările
desfășurate în Republica Moldova care sunt incluse în Registrul manifestărilor științifice
recunoscute de către ANACEC.
II. CLASIFICAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
6. În funcţie de obiective, tematică, modalitatea de organizare şi desfăşurare se stabilesc
următoarele tipuri de manifestări ştiinţifice:
a) congres – reuniune națională sau internațională în care delegații sau invitații dezbat
probleme majore de ordin științific;
b) simpozion – discuție organizată pe baza expunerilor sintetice asupra unor teme științifice
de actualitate, prezentate de specialiști în domeniu în fața și cu participarea publicului;
c) conferinţă – reuniune a reprezentanților unor organizații/ asociaţii științifice, cu scopul de
a dezbate și de a lua anumite hotărâri asupra unor probleme curente și de perspectivă
ale activității lor;
d) colocviu – reuniune în care participanții dezbat probleme de ordin științific;
e) sesiune – timp în care participanţii la o manifestare ştiinţifică se întrunesc în şedinţe de
lucru pentru a prezenta comunicări şi a discuta chestiuni axate pe anumite probleme;
f) seminar – reuniune științifică consacrată dezbaterii de către specialiști/experți a unor
teme de interes specific;
g) masă rotundă – reuniune științifică la care se dezbat anumite probleme şi care este
bazată pe principiul egalității dreptului participanților de a-și expune opiniile.
7. În funcţie de categorie manifestările ştiinţifice se clasifică în:
a) manifestare ştiinţifică internaţională, care trebuie să corespundă următoarelor criterii:
(1) participanţi – cel puţin 50;
(2) comunicări (rapoarte) prezentate – cel puțin 30;
(3) ţări participante – cel puţin 3;
(4) comitet ştiinţific – cel puţin 30% membri de peste hotare;

(5) limbă oficială – limba engleză sau limba de referinţă în cazul manifestărilor științifice
în domeniul filologiei;
(6) ponderea autorilor străini incluși în culegerea de lucrări/materiale ale manifestării
științifice – cel puţin 30%.
b) manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, care trebuie să corespundă
următoarelor criterii:
(1) participanţi – cel puţin 50;
(2) comunicări (rapoarte) prezentate – cel puțin 20;
(3) ţări participante – cel puţin 2;
(4) comitet ştiinţific – cel puţin 15% membri de peste hotare;
(5) limba oficială – după caz;
(6) ponderea autorilor străini incluși în culegerea de lucrări/materiale ale manifestării
științifice – cel puţin 15%;
c) manifestare ştiinţifică naţională.
(1) participanţi – cel puţin 20.

III. CERINŢE DE ELIGIBILITATE
8. Pentru a fi recunoscută în cadrul procedurilor de evaluare a organizațiilor din domeniile
cercetării și inovării, precum și a personalului științific și științifico-didactic, manifestarea ştiinţifică
trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
a) se organizează de o instituţie de cercetare-dezvoltare/de învăţământ superior sau de o
asociaţie a oamenilor de ştiinţă. Instituţia organizatoare este înregistrată în Republica
Moldova şi statutul ei prevede activităţi din sfera ştiinţei şi inovării;
b) se desfășoară în conformitate cu Planul de organizare a manifestărilor ştiinţifice aprobat
de către consiliul ştiinţific (după caz, senatul) al organizaţiei sau asociaţiei oamenilor de
ştiinţă;
c) dispune de un comitet organizatoric şi de un comitet ştiinţific, cel din urmă fiind
obligatoriu în cazul organizării congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice;
d)

organizatorul:
(1) înregistrează manifestările științifice preconizate pe Platformă în luna decembrie a
fiecărui an precedent. Ca excepție, cu argumentele de rigoare, se permite
înregistrarea manifestării științifice pe durata anului în curs, dar nu mai târziu de:
i. 3 luni până la derularea evenimentului – în cazul manifestărilor internaționale;
ii. 2 luni până la derularea evenimentului – în cazul manifestărilor naționale sau
naționale cu participare internațională;
(2) publică o informaţie detaliată privind organizarea şi desfăşurarea manifestării
ştiinţifice preconizate pe pagină web a evenimentului sau pe site-ul
instituţiei/asociaţiei;
(3) acceptă pentru publicare doar articole științifice indicate în programul manifestării
științifice (comunicări orale sau prezentări poster);
(4) publică în culegerea de lucrări/materiale ale manifestării științifice doar articole
recenzate (peer review), care corespund normelor în vigoare privind publicaţiile
ştiinţifice;
(5) înregistrează pe Platformă:
i.
varianta electronică a programului manifestării științifice;
ii.
culegerea de lucrări/materiale publicată (obligatorie în cazul congreselor,
simpozioanelor, conferinţelor ştiinţifice organizate);
iii.
înregistrarea video sau linkul de acces.

e) culegerea de lucrări/materiale ale manifestării științifice include obligatoriu următoarele
date:
(1) locul editării;
(2) editura;
(3) anul editării;
(4) ISBN;
(5) data/perioada desfășurării evenimentului;
(6) componența comitetului științific al manifestării științifice organizate, cu specificarea
identificatorului ORCID al membrilor acestuia;
(7) identificatorul CZU atribuit fiecărei lucrări incluse în culegere;
(8) identificatorul DOI atribuit fiecărei lucrări incluse în culegere (obligatoriu în cazul
manifestărilor internaționale);
(9) identificatorul ORCID al autorilor articolelor incluse în culegere;
(10) distribuirea lucrărilor incluse în culegere conform secțiunilor din program: secțiunea
plenară și secțiunile tematice.
f) evenimentul organizat este inclus în Registrul manifestărilor ştiinţifice recunoscute de
către ANACEC.
IV. CERINȚE PRIVIND GESTIONAREA ȘI COMPLETAREA PLATFORMEI ON-LINE
PENTRU ÎNREGISTRAREA, MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA
EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
9. Deținători și administratori ai Platformei sunt ANACEC și Institutul de Dezvoltare a
Societății Informaționale (în continuare – IDSI). Drepturile și obligațiunile ANACEC și IDSI în
cadrul Platformei sunt reglementate de un acord adițional între părți.
10. Administrarea Platformei este efectuată de IDSI, completarea acesteia cu conținut este
efectuată în regim on-line de către organizatorii evenimentelor științifice, iar validarea informației
este responsabilitatea ANACEC.
11. Informațiile sunt înregistrate pe Platformă în două etape: până la desfășurarea
evenimentului – informații privind manifestările științifice planificate; după desfășurarea
acestuia – informați privind manifestările științifice organizate.
12. Informațiile privind manifestarea științifică planificată includ:
a) tipul manifestării științifice;
b) categoria manifestării științifice;
c) denumirea manifestării științifice;
d) domeniul (domeniile) științific(e) a(le) manifestării;
e) instituția/instituțiile organizatoare;
f) data/perioada desfășurării;
g) persoana de contact;
h) site-ul manifestării științifice sau pagina web a manifestării științifice pe site-ul
instituției, după caz;
i) data–limită de prezentare a materialelor pentru publicare;
j) programul manifestării științifice.
13. Informația indicată la pct.12 lit. (a) – (g) se completează obligatoriu la momentul înregistrării
manifestării științifice, iar cea indicată la pct.12 (h) – (j) poate fi completată pe parcurs.
Informația indicată la pct.12, lit. (h) și (i) se înregistrează cu cel puțin o lună, iar cea de la pct.
12, lit. (j) – cu cel puțin o săptămână până la desfășurarea evenimentului. Platforma permite
editarea/completarea informațiilor înregistrate la prima etapă.
14. Informația indicată la pct. 12 urmează a fi validată de ANACEC. În baza informației
înregistrate și validate, Platforma generează Registrul manifestărilor științifice planificate (în
timp real).

15. Informațiile privind manifestarea științifică organizată se înregistrează pe Platformă în
termen de cel mult două luni după desfășurarea manifestării științifice și includ:
a) culegerea de lucrări/materiale ale manifestării științifice;
b) înregistrarea video sau linkul de acces.
16. În cazul mai multor organizatori ai manifestării științifice, informațiile pe Platformă sunt
înregistrate de către organizatorul principal.
V. DISPOZIŢII FINALE
17. Pentru o evidență corectă a publicațiilor științifice, lucrările prezentate în cadrul manifestării
științifice pot fi publicate într-o revistă științifică doar în numere special consacrate. Numerele
respective sunt calificate drept culegeri de lucrări/materiale ale manifestărilor științifice, iar
articolele științifice publicate în aceste numere vor fi interpretate ca articole științifice în
culegere.
18. Includerea congreselor, simpozioanelor, conferințelor în Registrul manifestărilor științifice
organizate se face doar după indexarea obligatorie a culegerilor de lucrări/materiale ale
evenimentelor de referință în Instrumentul Bibliometric Național, în prezența unor confirmări sub
formă de înregistrare video.
19. La începutul anului următor, Registrul manifestărilor științifice organizate în anul precedent,
generat de Platformă, se înaintează spre validare Consiliului de conducere al ANACEC.
20. Manifestările științifice validate se includ în Registrul manifestărilor ştiinţifice recunoscute de
către ANACEC, care se aprobă de Consiliul de conducere al ANACEC în lunile februarie-martie
ale anului în derulare.
21. ANACEC este în drept să modifice statutul manifestărilor științifice organizate, dacă
acestea nu corespund criteriilor expuse în p. 7 (a) sau (b), pentru utilizare în procesul de
evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, precum și a personalului științific și
științifico-didactic.
22. Prevederile expuse în Regulament devin obligatorii din 01 martie 2022.

