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Introducere 
Platforma online “Evenimente științifice în Republica Moldova”  este o resursă informațională 

publică, creată în scopul asigurării accesului la informații veridice și complete privind evenimentele/ 

manifestările* științifice desfășurate în țară.   

 

*Notă: Pe această platformă cuvintele „evenimente” și „manifestări” sunt utilizate cu același sens și 

includ tipurile de activități prevăzute în Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa 

manifestărilor ştiinţifice (decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 5 din 28.01.2022). 

 

Obiectivul principal al platformei este înregistrarea, monitorizarea, evaluarea și clasificarea evenimentelor 

științifice organizate în Republica Moldova de instituțiile de cercetare și de învățământ superior, precum 

și de asociațiile profesionale ale reprezentanților domeniilor cercetării și inovării. 

Prevederi normative 
1. Pentru a fi recunoscute în procedurile de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și 

inovării și a personalului științific și științifico-didactic efectuate de ANACEC, manifestările 

științifice urmează a fi înregistrate pe Platforma online pentru înregistrarea, monitorizarea și 

raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova (Regulamentul cu privire la 

recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţific, aprobat de Consiliu de conducere al 

ANACEC nr.5 din 28 ianuarie 2022). 

 

2.    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. 

 

În funcţie de categorie, manifestările ştiinţifice se clasifică în:  

a) manifestare ştiinţifică internațională;  

b) manifestare ştiinţifică cu participare internațională;  

c) manifestare ştiinţifică naţională.  

 

În funcție de categorie, manifestările trebuie să satisfacă următoarele cerințe:  

a) manifestare ştiinţifică internațională:  

1) participanţi – cel puţin 50;  

2) comunicări (rapoarte) prezentate – cel puțin 30;  

3) ţări participante – cel puţin 3;  

https://conferinte.stiu.md/
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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 internațională: 

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. 

 

3. Datele privind manifestările științifice se înregistrează pe Platformă în două etape: la prima etapă 

se prezintă date privind manifestarea științifică preconizată, care se înregistrează pe Platformă până 

la desfășurarea evenimentului; la etapa a doua se raportează date privind manifestarea științifică  

organizată, care se înregistrează pe Platformă după desfășurarea evenimentului. 

 

4. Informațiile privind manifestarea științifică planificată (prima etapă) se înregistrează de 

organizator în luna decembrie a anului precedent. Ca excepție, cu argumentele de rigoare, se permite 

înregistrarea manifestării științifice pe durata anului în curs, dar nu mai târziu de 3 luni până la 

derularea evenimentului – în cazul manifestărilor internaționale și de 2 luni până la derularea 

evenimentului – în cazul manifestărilor naționale sau naționale cu participare internațională. 

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.  

 

7. Informația indicată la pct.6 lit. (a) – (g) se completează obligatoriu la momentul înregistrării 

manifestării științifice, iar cea indicată la pct.6 (h) – (j) poate fi completată pe parcurs. Informația 

indicată la pct.6, lit. (h) și (i) se înregistrează cu cel puțin o lună, iar cea de la pct. 6, lit. (j) – cu cel 

puțin o săptămână până la desfășurarea evenimentului. Platforma permite editarea/ completarea 

informațiilor înregistrate la prima etapă.  

 

8. Informațiile privind manifestarea științifică organizată (a două etapă) 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;  

https://conferinte.stiu.md/
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b) înregistrarea video a manifestării sau linkul de acces. 

Înregistrarea informației despre evenimente pe Platformă 
 

1.1. Crearea contului de utilizator pe Platformă 
 

Pentru a înregistra informația despre evenimente pe platformă, trebuie să vă înregistrați în acest 

sistem. În acest sens, faceți clic pe butonul Autentificare, din partea dreaptă sus a ecranului (fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Înregistrarea pe platformă 

 

Veți fi direcționat la interfața de înregistrare, unde va trebuie să indicați adresa de email, un nume de 

utilizator și opțional -  poza (fig.2). După completarea acestor câmpuri, faceți clic pe butonul Crează 

un cont nou.   

Fig. 2. Înregistarea pe platformă – crearea contului de utilizator 

 

În scurt timp după înregistrare veți primi un mesaj pe adresa de email indicată. Urmând instrucțiunile 

din mesaj, veți stabili o parolă pentru contul Dvs. Acum aveți posibilitatea să înregistrați informația 

despre evenimente pe platformă.  

 

Accesați link-ul Autentificare din colțul dreapta sus, indicați numele de utilizator și parola, apoi faceți 

clil pe butonul Autentificare (fig. 3).   

https://conferinte.stiu.md/
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Fig. 3. Autentificarea pe platformă 

 

1.2. Înregistrarea informației despre evenimentele planificate 
 

După autentificare, în meniul orizontal în partea stângă apare opțiunea Meniul personal, care 

facilitează activitatea utilizatorului (fig. 4): 

- Înregistrează eveniment: oferă posibilitatea de înregistrare a informației despre evenimente; 

- Evenimente înregistrate: afișează lista cu toate evenimentele înregistrate de către utilizator pe 

platformă și statutul acestora; 

- Registrul evenimentelor: informație sintetică privind toate evenimentele utilizatorului (planificate, 

organizate, aprobate de ANACEC); 

- Notificări: mesaje din partea platformei privind gestionarea informației înregistrate.  

  

 
Fig. 4. Meniul personal al utilizatorului  

https://conferinte.stiu.md/
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Pentru a începe înregistrarea informației despre evenimente, faceți clic pe opțiunea Înregistrează 

eveniment în Meniul personal.  

 

Important!  La prima etapă de înregistrare a informației despre evenimentele planificare, se va 

completa doar Partea 1 din interfață. Câmpurile marcate cu ”*” sunt obligatoriu de completat la 

momentul înregistrării evenimentului; celelalte poziții pot fi completate pe parcurs, respectând 

prevederile Regulamentului cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor 

ştiinţifice.  

 

Platforma vă permite să înregistrați denumirea evenimentului în mai multe limbi. Selectați limba 

dorită din selectlist Limba*,  în care sunt disponibile 6 opțiuni. În câmpul Denumirea evenimentului* 

introduceți denumirea manifestării științifice, după care faceți clic pe butonul Adaugă. Informațiile 

introduse se vor afișa mai jos sub formă de tabel. Pentru a înregistra denumirea evenimentului într-o 

altă limbă, repetați operațiunile descrise mai sus, ulterior accesând butonul Adaugă (fig.5). Informația 

din tabelul cu denumirile evenimentului poate fi modificată: clic pe iconița  pentru a edita 

informația sau pe iconița  - pentru a șterge denumirea evenimentului într-o anumită limbă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Înregistrarea denumirii evenimentului 

 

Alegeți opțiunile potrivite din selectlist-uri Tipul evenimentului* și Categoria* (fig. 6). 

 

Bifați una sau mai multe opțiuni pentru câmpul Domeniul științific*.  

 

Indicați data sau perioada de desfășurare a evenimentului în câmpurile corespunzătoare De la* și 

Până la. Dacă evenimentul se desfășoară o zi – se va completa doar câmpul De la*, dacă 2 sau mai 

multe zile – se va completa inclusiv câmpul Până la. Dacă data exactă nu se cunoaște la momentul 

înregistrării  informației pe platformă, se va selecta doar luna și anul, iar pentru zi va rămâne selectată 

opțiunea implicită ”--” . Ulterior, trebuie să fie indicată data exactă a evenimentului.  
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În câmpurile Localitate* și Denumirea străzii, numărul blocului* informația se va indica cât mai 

exact. 

 

 
Fig.6. Înregistrarea informației despre eveniment (1) 

 

Informația privind Organizatorii* evenimentului se introduce prin completarea mai multor câmpuri 

privind organizația și rolul acesteia (fig. 7):  

-  selectați țara din opțiunile propuse în câmpul Țara (implicit este selectată opțiunea “Republica 

Moldova”); 

- completați câmpul Organizația, utilizând una dintre modalități: 

• faceți clic pe una dintre literele alfabetului afișate la dreapta butonului Căutare, astfel 

în caseta de mai jos vor fi afișate doar acele organizații, denumirea cărora începe cu 

litera indicată; selectați organizația necesară din casetă; 

• în caseta din stânga butonului Căutare introduceți unul sau câteva cuvinte din 

denumirea organizației, faceți clic pe butonul Căutare și selectați organizația necesară 

din caseta de mai jos.  

 

- odată selectată o organizație, indicați rolul acesteia (organizatori, partener, finanțator, sponsor) 

selectând opțiunea respectivă din câmpul Rolul.  

 

Faceți clic pe butonul Adaugă pentru a salva informația despre o organizație. Informația înregistrată 

se afișează într-un tabel situat mai jos. Informația din tabelul cu organizatorii evenimentului poate fi 

modificată: clic pe iconița  pentru a edita informația sau pe iconița  - pentru a șterge una dintre 

organizații.  

 

Pentru a înregistra și alte organizații implicate în organizarea evenimentului, operațiunile se repetă, 

se înregistrează informații noi în câmpurile Țara, Organizația, Rolul și de fiecare dată se face clic pe 

butonul Adaugă. 
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Fig. 7. Înregistrarea informației despre organizatorii evenimentului 

 

Pentru Forma desfășurării selectați una dintre opțiunile din câmpul respectiv.  

 

Informația de contact* privind persoanele responsabile de organizarea evenimentului se introduce 

prin completarea mai multor câmpuri (fig. 8): 

- indicați numele, prenumele persoanei în câmpul Persoana responsabilă (nume, prenume)* 

- completați câmpurile Telefonul de contact* și Adresa email* cu datele corespunzătoare ale 

persoanei. 

Faceți clic pe butonul Adaugă persoana pentru a salva informația despre o persoană. Informația 

înregistrată se afișează într-un tabel situat mai jos. Informația din tabelul cu persoanele responsabile 

poate fi modificată: clic pe iconița  pentru a edita informația sau pe iconița  - pentru a șterge 

informația despre una dintre persoane.  

 

Pentru a înregistra mai multe persoane responsabile de eveniment, repetați pașii, prin completarea 

câmpurilor corespunzătoare și accesați butonul Adaugă persoana. 

 

În câmpul Pagina web a evenimentului indicați adresa URL a paginii web sau a site-ului web al 

evenimentului.  

În câmpul Programul evenimentului atașați fișierul PDF cu informația respectivă. 

În câmpurile Data limită de prezentare a rezumatului/abstractului de către autori și Data limită de 

prezentare a articolului de către autori selectați dățile corespunzătoare din calendar. 

După completarea tuturor câmpurilor privind evenimentul planificat din pagina respectivă, faceți clic 

pe butonul Salvează (fig. 8).  

https://conferinte.stiu.md/
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Informația despre eveniment devine publică pe platformă. În cazul în care nu au fost completate 

câmpurile obligatorii (marcate cu *), sistemul  va afișa o eroare și nu va permite salvarea informației 

pe platformă.  

 

 
Fig. 8. Înregistrarea și salvarea informației despre eveniment 

Evenimentele înregistrate de utilizator pot fi vizualizate accesând opțiunea Evenimente înregistrate din 

Meniul personal. Pentru a edita/ corecta/ completa informațiile privind evenimentul științific planificat, 

faceți clic pe titlul evenimentului și apoi, pe pagina evenimentului – pe butonul Editează (fig. 9). 

 
Fig. 9. Pagina evenimentului cu opțiuni de editare sau ștergere a informației 

https://conferinte.stiu.md/
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Accesând opțiunea Registrul evenimentelor din Meniul personal, informația privind evenimentele 

înregistrate de utilizator este afișată sub formă de registru, unde aceasta poate fi filtrată în funcție de 

an sau statut, poate fi imprimată sau descărcată în format .pdf sau .xls (fig. 10). 

  
Fig. 10. Registrul evenimentelor înregistrate de utilizator 

 

 1.3. Înregistrarea informației privind evenimentele organizate – raportare  

 

În Meniul personal la opțiunea Evenimente înregistrate, atunci când data declarată de organizare a 

evenimentului este depășită, în dreptul evenimentului respectiv se va afișa butonul Raportează (fig. 

11). Acesta notifică utilizatorul că în decurs de 2 luni din data evenimentului, acesta trebuie raportat 

– se completează Partea 2 pe pagina evenimentului.  

Odată înregistrată informația privind evenimentul organizat (Partea 2) – în dreptul evenimentul 

respectiv se afișează iconița Raportat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Lista evenimentelor înregistrate și statutul acestora 

Pentru a înregistra informația despre evenimentul organizat, faceți clic pe butonul Raportează și veți 

fi direcționat pe pagina evenimentului, unde faceți click pe Partea 2 pentru a deschide interfața.  
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În Partea 2, completați câmpurile Numărul de participanți* indicând numărul total de participanți la 

evenimentul științific.  

 

Indicați adresa URL în câmpul Linkul la video și specificați Titlul video în câmpurile respective, apoi 

faceți clic pe butonului Adaugă titlu. La necesitate pot fi indicate mai multe înregistrări video, prin 

completarea repetată a câmpurilor respective și clic pe butonul Adaugă titlu. 

 

Culegerea de materiale a evenimentului se va încărca în câmpul Fișierul culegeri* (în format.pdf), 

iar în câmpul Imaginea coperții culegerii (în format jpg, jpeg sau png) se va încărca fișierul 

corespunzător.  

 

După completarea câmpurilor din Partea 2, faceți clic pe butonului Salvează (fig. 12). La această 

etapă încă aveți posibiltatea să editați informația despre eveniment, iar statutul acestuia încă se mai 

consideră “planificat”. Pentru a finaliza procedura de raportare, pe pagina evenimentului faceți clic 

pe butonului Transmite spre validare. Sistemul va afișa un mesaj de confirmare, iar statutul 

evenimentului va fi modificat în Raportat, afișat în dreptul evenimentului pe pagina Evenimente 

înregistrate. În Registrul evenimentelor acesta va fi marcat cu statutul „planificat” și „organizat”.   

 

 
Fig. 12. Înregistrarea informației despre evenimentul desfășurat – Partea 2 

Fila (7) – Modificarea datelor de înregistrare pe Platformă 

Important! După ce este accesat butonul Transmite spre validare, informația despre eveniment nu 

mai poate fi editată sau modificată și este transmisă pentru validare în adresa ANACEC. Ulterior, în 

cazul validării informației de către ANACEC și includerea evenimentului în registrul manifestărilor 

științifice recunoscute de către ANACEC, statutul acestuia se va modifica în „recunoscut”.  
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