Anexa 5 la Ordinul ANACEC
nr.12-A din 18.05.2020

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A COMISIEI DE PROFIL ÎN CERCETARE ȘI INOVARE
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de profil în cercetare și inovare a Agenției
Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare – Regulament) stabileşte
atribuţiile şi activităţile Comisiei de profil în cercetare și inovare a Agenției Naționale de Asigurare a
Calității în Educație și (în continuare – Comisia de profil).
2. Comisia de profil este un organ consultativ al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în
Educație și Cercetare e (în continuare – ANACEC), fără personalitate juridică.
3. Comisia de profil funcționează pe lângă Direcția evaluare în cercetare și inovare a ANACEC (în
continuare – Direcția).

II. MISIUNEA ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI DE PROFIL
3. Comisia de profil are misiunea să asigure calitatea evaluării în cercetare și inovare, prin
conlucrare cu Direcția și prin coordonarea și validarea rezultatelor activității instituției de experți
(comisii de specialitate/ de experți în domeniul atestării, de evaluare externă, experți evaluatori
individuali).
4. În vederea realizării misiunii sale, Comisia de profil îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) participă la elaborarea standardelor şi metodologiilor necesare pentru realizarea funcției de
asigurare a calității în cercetare și inovare;
b) organizează, în comun cu Direcția, concursul pentru selectarea de experți-evaluatori și
includerea lor în Registrul experților evaluatori în cercetare și inovare;
c) înaintează propuneri privind formarea și componența nominală a Comisiilor de specialitate (de
experți în domeniul atestării, de evaluare externă);
d) validează rezultatele evaluării externe în cercetare și inovare şi înaintează Consiliului de
conducere al ANACEC propuneri de decizii în baza acestora, ce se referă la:
 evaluarea complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de a
activa în vederea îndeplinirii misiunilor asumate;
 atestarea personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic (confirmarea titlurilor ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice, aprobarea calității de conducător de doctorat);
 recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice ale cetățenilor Republicii
Moldova, precum și ale celor străini, eliberate în alte state.
e) colaborează cu Direcția și Consiliul de conducere al ANACEC în procesul de evaluare în
cercetare și inovare;
f) exercită alte atribuții în domeniul evaluării cercetării și inovării, în conformitate cu prevederile
cadrului normativ.

III. COMPONENŢA COMISIEI DE PROFIL
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5. Comisia de profil este formată din 9 membri, aprobați prin ordinul Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării pe o perioadă de 4 ani.
6. La prima ședință a Comisiei de profil membrii acesteia își aleg președintele și secretarul științific.
7. Orice membru al Comisiei de profil poate fi revocat atunci când persoana în cauză a încălcat
prevederile legii, ale regulamentelor ANACEC ori se află în imposibilitate de a-şi îndeplini
atribuţiile, inclusiv în cazul în care nu-şi poate exercita atribuţiile pe o perioadă de peste 120 de
zile.
8. Aprobarea unui nou membru al Comisiei de profil în locul celui exclus se face prin ordinul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din lista membrilor supleanți.

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE PROFIL
9. Activitatea Comisiei de profil este coordonată de către preşedinte şi secretarul științific, care
răspund în faţa Consiliului de conducere al ANACEC de îndeplinirea atribuţiilor Comisiei de profil.
10. Comisia de profil se întrunește, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai frecvent decât o dată pe
lună, la iniţiativa preşedintelui comisiei sau la cererea a cel puţin 1/3 din membri, care informează
despre aceasta șeful Direcției.
11. Membrii Comisiei de profil sunt președinți ai Comisiilor de experți (specialitate) în domeniul
atestării, conform profilul de cercetare.
12. Responsabilitățile membrilor Comisiei de profil la examinarea dosarelor de atestare a
personalului științific și științifico-didactic constau în următoarele:
 recepționarea de la Direcție a listei dosarelor de atestare înregistrate la ANACEC;
 desemnarea experților evaluatori din cadrul Comisiilor de experți sau din rândul altor
experți incluși în Registrul experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării;
 coordonarea examinării dosarelor în cadrul Comisiilor de experți (specialitate);
 prezentarea în cadrul ședințelor Comisiei de profil a rezultatelor examinării dosarelor de
atestare, pe profilul lor.
13. Responsabilitățile membrilor Comisiei de profil la examinarea dosarelor de evaluare a
organizațiilor din domeniile cercetării și inovării constau în următoarele:
 stabilirea comisiilor de evaluare externă a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
 examinarea rezultatelor evaluării externe a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
 examinarea proiectelor actelor normative cu referință la activitatea Direcției.
14. Şedinţa comisiei de profil se consideră deliberativă dacă la ea sunt prezenți cel puţin 2/3 din
membrii comisiei.
15. Hotărârile comisiei de profil se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți. La şedinţele
comisiei de profil pot fi invitaţi şi experţi din Registrul experților ANACEC, fără drept de vot.
16. În cazul în care hotărârea comisiei de profil se referă la unul dintre membrii prezenţi, acesta nu
are drept de vot.
17. Preşedintele şi secretarul științific al comisiei de profil au atribuţii şi responsabilităţi în
organizarea tuturor activităţilor comisiei, informarea Consiliului de conducere al ANACEC, în
condiţiile prezentului Regulament, pregătirea documentelor, inclusiv întocmirea proceselor-verbale
ale ședințelor.
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18. În cazul existenţei unor conflicte de interese, membrii Comisiei de profil nu participă la
şedinţele comisiei în care se examinează subiectul în raport cu care se atestă conflictul de
interese.

V. FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR COMISIEI DE PROFIL
19. ANACEC încheie contracte de prestare a serviciilor cu fiecare membru al Comisiei de profil.
Membrii Comisiei de profil sunt remunerați în raport cu volumul de expertiză efectuat, în baza unui
tarif orar calculat în raport cu salariul de bază prevăzut pentru funcţia științifico-didactică deținută
de către membru cu vechime maximă în instituția de învățământ superior.
20. Remunerarea se face, conform legislației, în funcţie de timpul prezenței la şedinţă şi volumul
de expertiză efectuat.

VI. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
21. Niciun membru al Comisiei de profil, cu sau fără funcţie de conducere, nu poate utiliza această
calitate, sub nicio formă, în interes personal şi nu are dreptul să lezeze prin acţiunile sale
coeziunea şi prestigiul comisiei și nici a ANACEC.
22. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele responsabile poartă
răspundere disciplinară, contravenţională sau penală.
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