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U niversitatea Pedagogică de Stat
„Ion C reangă” din C hişinău

L DISPOZIŢII GENERALE
1. Concursul de susţinere a ştiinţei şi inovării în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din
Chişinău (în continuare UPSC) este organizat de către Senatul UPSC.
2. Concursul se organizează anual în scopul sporirii eficienţei şi competitivităţii activităţii de cercetaredezvoltare, popularizării şi stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică a angajaţilor UPSC.
3. Activitatea de organizare, desfăşurare şi totalizare a concursului este efectuată de către
Departamentul Cercetare Ştiinţifică (în continuare DCŞ) al UPSC.
4. Expertiza şi evaluarea dosarelor este efectuată de către Comisia de evaluare a dosarelor formată din
experţi interni (3 persoane), care va desemna câştigătorii concursului, în baza punctajului acumulat,
şi o prezintă Senatului UPSC pentru aprobare (modificat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal
nr. 8 din 31.01.2019).
5. Comisiile de evaluare (ştiinţe sociale; ştiinţe umanistice şi arte) vor fi aprobate de către Senatul
UPSC, candidaturile fiind propuse de Consiliile Facultăţilor şi confirmate de Consiliul de
Administraţie.

IL NOMINALIZĂRILE CONCURSULUI
6. Concursul se desfăşoară pe următoarele nominalizări:
a. „Cercetătorul anului în domeniul ştiinţelor sociale”;
b. „Cercetătorul anului în domeniul ştiinţelor umanistice şi arte”;
c. „Tânărul cercetător al anului în domeniul ştiinţelor sociale”;
d. „Tânărul cercetător al anului în domeniul ştiinţelor umanistice şi arte”.
7. Vârsta maximă de participare la nominalizarea „Tânărul cercetător al anului” este de 35 ani.
8. In decizia Catedrei se va indica categoria la care este nominalizat candidatul.
9. Pentru fiecare nominalizare se instituie un premiu bănesc şi o diplomă de menţiune.
10. Valoarea premiilor băneşti este stabilită anual.

III. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS
11. Concursul este deschis pentru participarea cercetătorilor / cadre didactice titulare din UPSC.
12. La nominalizarea „Cercetătorul anului” pot participa candidaţii care în anul de referinţă au publicat
studii monografice şi articole în reviste ştiinţifice recenzate din străinătate sau din ţară.
13. La nominalizarea „Tânărul cercetător al anului” pot participa candidaţii care în anul de referinţă au
publicat studii monografice şi/sau articole în reviste ştiinţifice recenzate din străinătate sau din ţară.
14. Dreptul de a înainta candidaţi la concurs îl au Catedrele UPSC. înaintarea presupune o argumentare
a valorii ştiinţifice a lucrărilor candidatului de către Catedra în cadrul căreia activează, în urma
audierii unui raport de activitate prezentat de acesta în cadrul Şedinţei Catedrei.
15. Apreciate mai înalt vor fi rezultatele ştiinţifice evaluate pozitiv la nivel internaţional (publicaţii în
străinătate, participări la manifestări ştiinţifice internaţionale etc.).
16. Aceiaşi persoană poate deveni laureat al concursului nu mai des decât o dată la 5 ani.

IV. PROCEDURA PREZENTĂRII MATERIALELOR LA CONCURS
17. Candidaţii la concurs depun dosarul care va conţine următoarele acte:
a) extras din procesul verbal al şedinţei Catedrei la care candidatul a fost propus la concurs;
b) curriculum-vitae;
c) lista lucrărilor publicate în ultimul an, confirmată de secretarul ştiinţific al Senatului
Universităţii (vor fi excluse lucrările în curs de apariţie)',
d) lista rapoartelor ştiinţifice în plenul manifestărilor ştiinţifice;
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e) lista comunicărilor ştiinţifice în cadrul manifestărilor ştiinţifice;
f) originalele sau copiile lucrărilor publicate în anul de referinţă;
g) documente care confirmă elaborările de materiale noi, tehnologii şi tehnici modeme, brevete
etc.
Materialele probatoare vor fi prezentate în dosar, respectându-se lista conform p.25 din prezentul
regulament.
Termenul-limită de prezentare a dosarelor în DCŞ - 31 ianuarie al anului următor.
Dosarele prezentate, vor fi verificate de către DCŞ la eligibilitate.
In cazul depistării lacunelor în elaborarea dosarelor sau a informaţiei false, participantul nu va fi
admis la concurs.
Materialele, prezentate la concurs, nu se restituie participanţilor, excepţie lucrările originale.

V. PROCEDURA DE EVALUARE A DOSARELOR
23. în perioada 1-15 februarie dosarele prezentate la concurs vor fi analizate de către Comisia de
evaluare a dosarelor.
24. Procedura de evaluare a dosarelor va include atât evaluarea cantitativă (acordarea de puncte pentru
fiecare lucrare a candidatului), cât şi evaluarea calităţii rezultatelor cercetării.
25. Prezentarea materialelor probatoare este obligatorie. în calitate de material probator va fi acceptat
după cum urmează:
a) pentru monografie editată în RM/ în străinătate - lucrarea în original;
b) pentru articol publicat în reviste internaţionale cu factor de impact în alte reviste din străinătate revista în original sau copia cu confirmarea includerii ediţiei în baza de date internaţională;
c) pentru articol publicat in reviste naţionale categoria B, B+, C/ alte reviste - revista în original;
d) pentru articol publicat în culegeri editate în străinătate - lucrarea în original sau copia cu
confirmarea acordării ISBN;
e) pentru articol publicat în culegeri editate în tară - lucrarea în original;
f) pentru manual editat în ţară / alte tipuri de lucrări metodice - lucrarea în original;
g) pentru activitatea în calitate de redactor-coordonator al ediţiilor ştiinţifice şi didactice - lucrarea
în original;
h) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în
ţară/peste hotare - programul manifestării ştiinţifice;
i) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în
ţară/peste hotare - programul manifestării ştiinţifice;
j) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice naţionale - programul manifestării
ştiinţifice;
k) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice naţionale - programul manifestării
ştiinţifice;
1) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale în calitate de Preşedinte
(copreşedinte) - programul manifestării ştiinţifice;
m) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale în calitate de Preşedinte (copreşedinte) programul manifestării ştiinţifice;
n) pentru participarea în proiecte internaţionale de cercetare - adeverinţă care certifică
participarea în proiect,
o) pentru participarea în proiecte naţionale de cercetare - adeverinţă care certifică participarea în
proiect',
p) pentru fiecare teză de doctor susţinuta sub coordonarea solicitantului - autoreferatul în original
al tezei susţinute;
q) pentru fiecare teză de doctor susţinuta sub consultanţa solicitantului - autoreferatul în original
al tezei susţinute;

r) pentru teză de doctor / doctor habilitat susţinută - autoreferatul în original al tezei susţinute;
s) pentru autoreferatul tezei de doctor/doctor habilitat - autoreferatul în original al tezei susţinute;
t) pentru rezumate/teze ale rapoartelor/ comunicărilor la manifestări ştiinţifice internaţionale
organizate în ţară/peste hotare - culegerea de teze în original;
u) pentru rezumate/teze ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice naţionale culegerea de teze în original;
v) pentru fiecare brevet eliberat peste hotare - copia actului de înregistrare;
w) pentru fiecare brevet eliberat de AGEPI - copia actului de înregistrare.
26. Evaluarea cantitativă a materialelor prezentate la concurs, va fi efectuată de către experţi conform
următorului sistem de evaluare, după cum urmează:
Pentru nominalizarea „Cercetătorul anului în domeniul ştiinţelor sociale
a) pentru monografie editată în RM - 30 puncte: în străinătate - 60 puncte;
b) pentru articol publicat în reviste internaţionale cu factor de impact - 20 puncte; în alte reviste din
străinătate -10 puncte;
c) pentru articol publicat in reviste naţionale recenzate recunoscute drept publicaţii ştiinţifice de
profil - 10 puncte; în alte reviste ştiinţifice naţionale - 5 puncte;
d) pentru articol publicat în culegeri editate în străinătate -10 puncte;
e) pentru articol publicat în culegeri editate în tară - 8 puncte;
f) pentru manual editat în ţară/în străinătate - 30/60 puncte; alte tipuri de lucrări metodice editate
în ţară/în străinătate -15/30 puncte;
g) pentru activitatea în calitate de redactor-coordonator al ediţiilor ştiinţifice şi didactice - 10
puncte;
h) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară/în
străinătate -10/20 puncte;
i) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară/în
străinătate - 5/10 puncte;
j) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice naţionale -10 puncte;
k) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice naţionale organizate în ţară - 5
puncte;
1) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
internaţionale organizate în ţară/în străinătate - 3/5 puncte;
m) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
naţionale -2 puncte;
n) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale în calitate de Preşedinte
(copreşedinte) -10 puncte;
o) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale în calitate de Preşedinte (copreşedinte) - 5
puncte;
p) pentru participarea în proiecte internaţionale de cercetare - 5 puncte;
q) pentru participarea în proiecte naţionale de cercetare - 3 puncte;
r) pentru teză de doctor/doctor habilitat susţinută - 20/30 puncte;
s) pentru publicarea autoreferatului tezei de doctor/ doctor habilitat -10/15 puncte;
t) pentru fiecare teză de doctor susţinuta sub coordonarea solicitantului- 5sau 10 puncte;
u) pentru flecare teză de doctor susţinuta sub consultanţa solicitantului 2 sau 5 puncte;
v) pentru fiecare brevet eliberat peste hotare - 30 puncte;
w) pentru fiecare brevet eliberat de AGEPI -10 puncte.
Nota 1: în cazul lucrărilor colective, la orice tip de lucrare punctajul candidatului se obţine prin
împărţirea punctajului total al lucrării la numărul de autori.
Nota 2: Se stabilesc următorii coeficienţi pentru volumul articolelor ştiinţifice:
- până la 0,3 c. a. - 1;
•
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- până la 0,5 c. a. - 1,5;
— peste 0,5 c. a. - 2.
Notele vorf i aplicate la toate nominalizările.
•

Pentru nominalizarea „ Tânărul cercetător al anului în domeniul ştiinţelor sociale
a) pentru monografie editată în RM - 30 puncte: în străinătate - 60 puncte;
b) pentru articol publicat în reviste internaţionale cu factor de impact - 20 puncte; în alte reviste din
străinătate -10 puncte;
c) pentru articol publicat in reviste naţionale recunoscute drept publicaţii ştiinţifice de profil 10
puncte: în alte reviste ştiinţifice naţionale - 5 puncte;
d) pentru articol publicat în culegeri editate în străinătate -10 puncte;
e) pentru articol publicat în culegeri editate în tară - 8 puncte;
f) pentru manual editat în ţară/în străinătate - 30/60 puncte; alte tipuri de lucrări metodice -15/30
puncte;
g) pentru activitatea în calitate de redactor-coordonator al ediţiilor ştiinţifice şi didactice - 10
puncte;
h) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în
ţară/peste hotare -10/20 puncte;
i) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară/în
străinătate - 5/10 puncte;
j) pentruparticiparea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice naţionale -10 puncte;
k) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice naţionale organizate în ţară - 5
puncte;
1) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
internaţionale organizate în ţară/în străinătate - 3/5 puncte;
m) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
naţionale - 2 puncte;
n) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale în calitate de Preşedinte
(copreşedinte) -10 puncte;
o) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale în calitate de Preşedinte (copreşedinte) - 5
puncte;
p) pentru participarea în proiecte internaţionale de cercetare - 5 puncte;
q) pentru participarea în proiecte naţionale de cercetare - 3 puncte;
r) pentru teză de doctor susţinută - 20 puncte;
s) pentru publicarea autoreferatului tezei de doctor -10 puncte;
t) pentru fiecare brevet eliberat peste hotare - 30 puncte;
u) pentru fiecare brevet eliberat de AGEPI -10 puncte.

•

Pentru nominalizarea „ Cercetătorul anului în domeniul ştiinţelor umanistice şi arte”:
a) pentru monografie editată în RM - 30 puncte: în străinătate - 60 puncte;
b) pentru articol publicat în reviste internaţionale cu factor de impact - 20 puncte; în alte reviste din
străinătate -10 puncte;
c) pentru articol publicat in reviste naţionale recenzate recunoscute drept publicaţii ştiinţifice de
profil -10 puncte; în alte reviste ştiinţifice naţionale - 5 puncte;
d) pentru articol publicat în culegeri editate în străinătate -10 puncte;
e) pentru articol publicat în culegeri editate în tară - 8 puncte;
f) pentru manual editat în ţară/în străinătate - 30/60 puncte; alte tipuri de lucrări metodice editate
în ţară/în străinătate -15/30 puncte;
g) pentru activitatea în calitate de redactor-coordonator al ediţiilor ştiinţifice şi didactice - 10
puncte;

h) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară/în
străinătate -10/20 puncte;
i) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară/în
străinătate - 5/10 puncte;
j)
pentruparticiparea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice naţionale -10 puncte;
k) pentruparticiparea cu comunicare la manifestări ştiinţifice naţionale organizate în ţară - 5
puncte;
1) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
internaţionale organizate în ţară/în străinătate - 3/5 puncte;
m) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
naţionale -2 puncte;
n) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale în calitate de Preşedinte
(copreşedinte) -10 puncte;
0) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale în calitate de Preşedinte (copreşedinte) - 5
puncte;
p) pentru participarea în proiecte internaţionale de cercetare - 5 puncte;
q) pentru participarea în proiecte naţionale de cercetare - 3 puncte;
r) pentru teză de doctor/doctor habilitat susţinută - 20/30 puncte;
s) pentru publicarea autoreferatului tezei de doctor/doctor habilitat -10/15 puncte;
t) pentru fiecare teză de doctor susţinuta sub coordonarea solicitantului - 5 sau 10 puncte;
u) pentru flecare teză de doctor susţinuta sub consultanţa solicitantului - 2sau 5 puncte;
v) pentru fiecare brevet eliberat peste hotare - 30 puncte;
w) pentru fiecare brevet eliberat de AGEPI -10 puncte.
•

Pentru nominalizarea „ Tânărul cercetător al anului în domeniul ştiinţelor umanistice şi arte”:
a) pentru monografie editată în RM - 30 puncte: în străinătate - 60 puncte;
b) pentru articol publicat în reviste internaţionale cu factor de impact - 20 puncte; în alte reviste din
străinătate -10 puncte;
c) pentru articol publicat in reviste naţionale recunoscute drept publicaţii ştiinţifice de profil 10
puncte: în alte reviste ştiinţifice naţionale - 5 puncte;
d) pentru articol publicat în culegeri editate în străinătate -10 puncte;
e) pentru articol publicat în culegeri editate în tară - 8 puncte;
f) pentru manual editat în ţară/în străinătate - 30/60 puncte; alte tipuri de lucrări metodice -15/30
puncte;
g) pentru activitatea în calitate de redactor-coordonator al ediţiilor ştiinţifice şi didactice - 10
puncte;
h) pentru participarea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în
ţară/peste hotare -10/20 puncte;
1) pentru participarea cu comunicare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară/în
străinătate - 5/10 puncte;
j)
pentruparticiparea cu raport în plen la manifestări ştiinţifice naţionale -10 puncte;
k) pentruparticiparea cu comunicare la manifestări ştiinţifice naţionale organizate în ţară - 5
puncte;
1) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
internaţionale organizate în ţară/în străinătate - 3/5 puncte;
m) pentru rezumate/teze publicate ale rapoartelor/comunicărilor la manifestări ştiinţifice
naţionale - 2 puncte;
n) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale în calitate de Preşedinte
(copreşedinte) -10 puncte;
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o) pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale în calitate de Preşedinte (copreşedinte) - 5
puncte;
p) pentru participarea în proiecte internaţionale de cercetare - 5 puncte;
q) pentru participarea în proiecte naţionale de cercetare - 3 puncte;
r) pentru teză de doctor susţinută - 20 puncte;
s) pentru publicarea autoreferatul ui tezei de doctor -10 puncte;
t) pentru fiecare brevet eliberat peste hotare - 30 puncte;
u) pentru fiecare brevet eliberat de AGEPI -10 puncte.
27. Expertul se obligă:
a) să examineze şi să evalueze nepărtinitor şi obiectiv materialele primite;
b) să prezinte fişele de evaluare a dosarelor în conformitate cu sistemul de evaluare stabilit;
c) să respecte condiţiile de confidenţialitate.

VI.

TOTALURILE CONCURSULUI

28. Rezultatele ştiinţifice prezentate la concurs se apreciază de către Comisia de evaluare a dosarelor în
baza informaţiei oferite de participant şi a concluziilor experţilor. Rezultatele concursului se
perfectează printr-un proces-verbal.
29. Comisia de evaluare, în rezultatul votului secret, până la data de 20 februarie, recomandă câte 3
persoane pentru flecare nominalizare, în ordinea descrescătoare a punctajului, Senatului UPSC, care
va adopta decizia finală privind câştigătorii concursului.
30. In Şedinţa din luna februarie a Senatului UPSC este aprobată lista câştigătorilor.
31. Rectorul, conform deciziei Senatului UPSC va dispune eliberarea premiilor băneşti.
32. Diplomele de menţiune se înmânează de către Rectorul UPSC în cadrul unei şedinţe solemne, care
se va desfăşura până la 31 martie .

vn.

DISPOZIŢII FINALE

33. Regulamentul intră în vigoare la data aprobării în Senatul UPSC.
34. în scopul asigurării transparentei concursului şi a promovării imaginii UPSC, rezultatele concursului
vor fi publicate în mass-media republicană şi se vor amplasa pe pagina web a UPSC.

