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Tipul manifetsărilor 

• congres - reuniune națională sau internațională în care delegații sau 
invitații dezbat probleme majore de ordin științific; 

• simpozion – discuție organizată pe baza unor scurte expuneri asupra unei 
teme științifice de actualitate, purtate de câțiva vorbitori în fața și cu 
participarea publicului; 

• conferinţă - reuniune a reprezentanților unor organizații/asociaţii 
științifice, cu scopul de a dezbate și de a hotărî asupra unor probleme 
curente și de perspectivă ale activității lor; 

• sesiune - perioadă de 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;  

• seminar - reuniune consacrată dezbaterii de către experți a unei teme de 
interes specific; 

• masă rotundă - reuniune științifică, unde se dezbat anumite probleme şi 
care este  bazată pe principiul egalității între participanți; 

• colocviu - convorbire, discuție pe o anumită temă ştiinţifică. 
 



Prelungire 

 manifestare ştiinţifică internaţională:  
• numărul participanţilor – cel puţin 50; 
• numărul ţărilor-participante – cel puţin 3; 
• ponderea participanţilor de peste hotare – cel puţin 30%; 
• comitetul organizatoric – cel puţin 30% membri de peste 

hotare; 
• comitetul ştiinţific - cel puţin 30% membri de peste hotare; 
• limba oficială – o limbă de circulație internaţională sau 

limba de referinţă în cazul manifestărilor cu aspect filologic; 
• numărul articolelor autorilor străini în culegere - cel puţin 

30%; 
• numărul rapoartelor autorilor străini – cel puţin 30%; 

 



Prelungire 

manifestare ştiinţifică cu participare internaţională: 
• numărul participanţilor – cel puţin 50; 
• numărul ţărilor-participante – cel puţin 2; 
• ponderea participanţilor de peste hotare – cel puţin 

20%; 
• comitetul organizatoric – cel puţin 20% membri de 

peste hotare; 
• comitetul ştiinţific - cel puţin 20% membri de peste 

hotare; 
• limba oficială – după caz; 
manifestare ştiinţifică naţională 

 



III. CERINŢELE DE ELIGIBILITATE 
 

• programul manifestărilor şi varianta 
electronică a culegerilor de lucrări publicate 
privind congresele, conferinţele, 
simpozioanele ştiinţifice organizate, 
înregistrate de Camera Cărţii, cu ISBN atribuit, 
sunt predate Instrumentului Bibliometric 
Naţional, gestionat de Institutul de Dezvoltare 
a Societăţii Informaţionale 



V. DISPOZIŢII FINALE 
 

12. Recunoaşterea şi contorizarea manifestărilor 
ştiinţifice în cadrul sferei ştiinţei şi inovării, 
organizate de instituţiile publice sau private 
naţionale, se face doar în cazul reflectării lor în 
ambele registre: în Registrul naţional al 
manifestărilor ştiinţifice (planificate) şi în 
Registrul materialelor publicate în baza 
manifestărilor ştiinţifice organizate (în cazul 
congreselor conferinţelor, simpozioanelor 
ştiinţifice). 

 


