
Anexă la Decizia Consiliului de Conducere al 

ANACEC nr. 2 din 12.05.2020 

Metodologia de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților Agenției 

Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și 

inovării 

I. Dispoziţii generale 

1. Crearea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și 

Cercetare în domeniile cercetării și inovării (în continuare – Registru) are scopul constituirii 

unui corp de experți competenți, integri, care să asigure procesul de expertizare/evaluare a 

domeniului cercetării și inovării. 

2. Înscrierea în Registru este o condiție obligatorie pentru a fi selectat în calitate de membru în 

Comisiile/grupurile de experți/de evaluare și/sau pentru a realiza expertiza dosarelor și a 

lucrărilor depuse la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în 

continuare – ANACEC), în domeniile cercetării și inovării.  

3. Poate fi înscrisă în Registru orice persoană care întrunește cerințele stabilite prin prezenta 

metodologie și promovează etapele selectării organizate de către ANACEC. 

 

II. Organizarea depunerii candidaturilor pentru înscrierea în Registru 

4. ANACEC anunță un Apel de concurs pentru înscrierea în Registru, care are un caracter 

deschis.  

5. Dosarul de participare include următoarele: 

a) Cererea de înscriere în Registru, conform modelului elaborat de ANACEC;  

b) Fișa candidatului la înscrierea în Registru, conform modelului elaborat de ANACEC;  

c) Alte documente (copii), la dorința candidatului, relevante pentru statutul de expert al 

ANACEC în domeniile cercetării și inovării. 

6. ANACEC poate să solicite precizarea/confirmarea datelor incluse în dosar. 

7. Dosarul de participare este depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie sau 

electronic, la adresa indicată în Apelul de concurs. 

8. Poate candida pentru înscrierea în Registru orice persoană interesată, care îndeplineşte, 

cumulativ, următoarele criterii: 

a) să dețină titlu științific; 

b) să demonstreze competență științifică la nivel național și internațional sau competență în 

domeniul inovării și transferului tehnologic; 

c) să dețină experiență de evaluare în cercetare și inovare; 

d) să aibă reputație și integritate profesională; 

e) să înregistreze rezultate științifice în domeniul său de specializare în ultimii 5 ani. 

 

III. Procedura de selectare a experților pentru Registru 

9. Selectarea experților pentru includerea lor în Registru este organizată și desfășurată în 

comun de către Comisia de profil în cercetare și inovare și Direcția evaluare în cercetare și 

inovare a ANACEC. 

10. Selectarea experților se face în baza analizei dosarelor depuse de către candidați; 

11. În urma analizei dosarelor, este înscris în Registru orice candidat care îndeplinește criteriile 

a), c), d), e) din pct.8, a participat la cel puțin un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare în 

ultimii 5 ani, și are următoarele rezultate, pe domenii ale științei: 

a) Ştiinţe ale naturii (cu excepţia ştiinţelor geonomice şi biologice) – 3 lucrări înregistrate în 

bazele de date WoS/Scopus, inclusiv una în calitate de unic autor, prim autor, autor 



corespondent sau altă calitate de autor care indică contribuția majoră în efectuarea 

cercetării; 

b) Ştiinţe inginereşti şi tehnologii, ştiinţe geonomice – 2 lucrări înregistrate în bazele de 

date WoS/Scopus și/sau brevete de invenţie la cele mai importante oficii de brevetare 

din lume (USPTO, EPO sau JPO), inclusiv una în calitate de unic autor, prim autor, autor 

corespondent sau altă calitate de autor care indică contribuția majoră în efectuarea 

cercetării; 

c) Ştiinţe medicale, ştiinţe biologice – 3 lucrări înregistrate în bazele de 

WoS/Scopus/PubMed, inclusiv una în calitate de unic autor, prim autor, autor 

corespondent sau altă calitate de autor care indică contribuția majoră în efectuarea 

cercetării; 

d) Științe agricole – 2 lucrări înregistrate în bazele de date WoS/Scopus/Agricola, inclusiv 

una în calitate de unic autor, prim autor, autor corespondent sau altă calitate de autor 

care indică contribuția majoră în efectuarea cercetării; 

e) Ştiinţe sociale şi economice – 1 lucrare înregistrată în bazele de WoS/Scopus în calitate 

de unic autor, prim autor, autor corespondent sau altă calitate de autor care indică 

contribuția majoră în efectuarea cercetării; 

f) Ştiinţe umaniste – 1 lucrare înregistrată în bazele de WoS/Scopus/ERIH-Plus sau 3 

lucrări publicate în ediții științifice recunoscute din România (pentru domeniile științifice 

cu specific național – istorie, limbă și literatură română etc.). 

12. În cazul în care după selectarea experților în conformitate cu pct.11, nu sunt acoperite cu 

experți unele profiluri/specialități/domenii de interes, se vor accepta din lista rămasă 

persoanele cele mai performante la aceste profiluri/specialități/domenii de interes, pentru a 

constitui prima versiune a Registrului. Prioritate se acordă persoanelor cu lucrări în baze de 

date internaționale importante pentru specializarea științifică respectivă și persoanelor cu 

rezultate semnificative în activitatea de inovare și transfer tehnologic. 

 

IV. Gestionarea Registrului 

13. Registrul este aprobat prin decizia Consiliului de conducere al ANACEC. 

14. Crearea versiunii inițiale a Registrului, prin includerea persoanelor selectate conform 

capitolului III, precum și actualizarea acestuia, este efectuată de către Direcția evaluare în 

cercetare și inovare a ANACEC. 

15. Actualizarea presupune includerea de noi experți, excluderea unor experți sau modificarea/ 

completarea informației despre experții existenți. 

16. Excluderea unui expert din Registru se produce în următoarele cazuri: 

a) încălcarea eticii și deontologiei profesionale; 

b) lipsa performanțelor în cercetare sau inovare în ultimii 5 ani; 

c) calitate nesatisfăcătoare a evaluărilor efectuate; 

d) refuzul nemotivat de a efectua activități de evaluare a cercetării și inovării la solicitarea 

ANACEC. 

17. Persoana înscrisă în Registru poate solicita suspendarea statutului de expert al ANACEC 

în cazul imposibilității desfășurării activităților de evaluare în cercetare și inovare pe o 

perioadă îndelungată. 

18. Registrul este publicat pe pagina web oficială a ANACEC. 

 

V. Dispoziții tranzitorii și finale 



19. Persoanele înscrise în Registru au obligația de a participa în programe de formare 

profesionala în domeniul evaluării cercetării și inovării, organizate sau recomandate de 

ANACEC.  

20. Modul de antrenare a experților înscriși în Registru în activități de evaluare în cercetare și 

inovare este prevăzut în actele privind expertiza dosarelor de atestare/evaluarea 

organizațiilor din domeniile cercetării și inovării. 

21. Experții înscriși în Registru sunt angajați pe bază de contract în activități de evaluare în 

cercetare și inovare și sunt remunerați conform legii. 

22. Apelul pentru constituirea primei versiuni a Registrului include o dată-limită de depunere a 

documentelor. 

 


